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Maximilian (Frants Xaver Joſeph) ſidſte Chur⸗ 
fyrſte af Coͤln, Biſtop af Muͤnſter, Høis og Tydſkmeſter i 
Mergentheim, kongelig Prinds af Ungarn og Bohmen 
og Erkehertug af Oſterrig, den yngſte af Keiſerinde 
Maria Thereſias Sonner, fodt 1756, var een af de 
Fyrſter, der velſignes af deres Underſaatter og nævnes 
af Menneſkeheden med Wrefrygt. Som Yngling paa 
13 Aar giennemreifte han, ledſaget af Greven af Rofene 
berg, Tydſtland, Franferig Holland og Italien og fægs 
tede i den bayerſte Arvefølgefrig under fin Broder. Han 
var beftemt til den geiftlige Stand og havde alerede 1769 
ladet fig adjungere fin Onkel, Prinds Carl af Lothringen, 
ſom Hgi: og Tydſtmeſter og 1780 Churfyrften og Erke— 
biſkoppen af Ciln og Biſkoppen af Muͤnſter ſom Coadju— 
tor, og erholdt 1780 den forſte og 1784 de fidfte af diſſe 
BVærdigheder, Hans forſte Beftræbelfe var at bringe 
Coͤln og Månfter, hvis Finanſer, Politie- og Juſtitsve⸗ 
fon under Churfyrſt Maximilian Frederiks Regjering 
vare komne i ſtor Uorden, i en blomſtrende og velordnet: 
Tilſtand, ved Hjelp af ſin fortræffelige Miniſter von 
Waldenfels. Dette bevirkede Maximilian ved Flid, 
redelig og ſparſom Finansforvaltning, ved at befætte 
Embederne med værdige og duelige Mænd og overhovedet 
ved et følgeværdigt Exempel paa ftore Talenter og Dyder. 
Han var viis og velgjørende, underftgttede og belønnede 
hoimodigen Talentet og Fortjenefter og yndede ifær Lærde 
og Kunſtnere, thi ban var felv Kjender og Ven af Vis 
denffaberne. Fornemmeligt underftøttede ban Univers 
ſitetet i Bonn og udvidede det ved nyttige Anſtalter; han 
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forøgede ogſaa Hofs Bibliotheket med de koſtbareſte og 
meeft udmærfede Varker, hvis offentlige Benyttelſe han 
fremmede. Uagtet hans Indkomſter beløbe fig til 22 
Mil. Gylden aarligt, levede han dog tarveligt og fpars 
fomt i fit Huusvaſen og var en Fiende af al unyttig Ud— 
gift. Han var en deeltagende og elffet Fader for fine 
Underſaatter og ingen var nægtet Adgang tif ham. Han 
talede Paa en lige intereffant Maade til Folk af alle 
Stænder og havde en elſtverdig Aabenhed i fin Undevs 
holdning; hans gode Lune og Spog yttrede fig ofte mes - 
get originalt og naivt. - Aan talede adſtillige Sprøg mes 
get færdigt, læfte den nyere Tids bedſte Skribentere, yn⸗ 
dede Muſikken meget og ſpillede ſelb nogle Inſtrumenter. 
Aver Dags Forretning havde fin beftemte Orden. Hans 
Sxeiſelyſt ſtal have været uſedvanlig ftor, dog drak han 
blot Vand. Hans legemlige Maſſe veiede 477 Pund. 
Hans Sands for den ſtjenne Natur bevife hans Anlæg ét 
Godesberg, Poppelsdorf og Auguſtsburg. Dog ffulde han 
ſnart fee Frugterne af fin faderlige Regentvirkſomhed for— 
ſtyrrede og fig felv bortreven fra fine elſtelige Underſaatter. 
Den franſtke Revolution brod ud. Med viis Forſigtighed 
havde han ſtedſe iagttager den ſtrengeſte Neutralitet 
og inzen Deel taget i de Cmigreredes Sag. Men faar" 
ſnart Rigskrigen var erkleret, opfyldte han ſin Pligt ſom— 
tydſk Fyrſte. Da de Franſke i Efreraaret 1794 rykkede ind 
i Bonny faae han fig nødt til at forlade fin Reſidens ſom 
han afdrig faae mere! Han flygtede førft til Muͤnſter, 
derfra til Mergentheim og Ellingen, hvor han var ſikker 
(under preusſiſt Neutralitets BefEyttelfe). — J Foraaret 
1300 begav han fig vil Wien. og døde 1801 den 26de 
Juli t Hetzendorf. See Dohms Denkwurdigkeiten 20. 
afte B. 30.4 og Mar. Frants, lezter Churfuͤrſt von Coͤln, 
von Freiherrn von Seida. Nuͤrnberg 1803'8. 

Maximum (ber Størfte) betegner overhovedet 
den Storrelſe, over hvilfen ingen Forøgelfe eller Formes 
velfe finder Sted eller al finde Sted. J den franffe 
Revolutionstid blev beſtemt en Taxt, en hoieſte Priis, 
fom ingen i Salg maatte overfEride, og denne heed 
Maximum. Man anſaae i Førftningen denne Des 
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ſtemmelſe for meget gavnlig; men fnart vifte den fig 
faa fEadelig for Landhuusholdning, Induſtrie og Handel, 
at man i Republikens tredie Aar igjen afſtaffede den. 
Imidlertid varede ved denne Leilighed forfærdigede Ta— 
belſer af ſtor Vigtighed da de indeholdt Beſtrivelſe 
over Agerdyrkſingens, Induſtriens, Handelens og Mas 
nufacturernes Tilſtand pan hvert enkelt Sted i Fran— 
kerig. 

Maxer (Johan Tobias) en berømt Aſtronom,be 
fodt i Masbach 1723 blev —— 
get i Trang i Eßlingen, dannede fig, uden at beſoge nos 
get Akademie til Mathematiken ved Privatflid og var 
alerede bekjendt i dette Fag ved er Par Forfatter-Forſog, 
da han 1746 fom til det homannſte Officin i Nuͤrnberg, 
hvor han jorde fig hederligt bekſendt vad at beſorge og 
forbedre Landkort. Han blev derfor 1751 falde fom 
Profeſſor i Mathematifen til Goͤttingen, hvor han døde 
1762 alt for tidligt for Videnſtkaberne. Som Aſtro— 
nom har han gjort fig udødelig ved fine Maanetavler, 
hvorfor hanus Enke erholdt en Priis af 3000 Pund Ster— 
ling fra England. Denne Gjenſtand angaacr og hans 
Theoria lunæ juxta systema Newtonianum, Lond, 
1767 og hans Tabyla . motuum solis et lunæ, 
ibid. 1770. De Tegninger, ban med den yderſte Møis 
agtighed havde gjorte til et nyt Maanekort og hans betys 
delige Haandſtrifter gjemmes paa det gottingſte Obſerva— 
torium. Kun noget er udgivet af Lichtenberg: Operå 
inedita Vol, , 1774, fol; 

Maxynard (Francoid), en franſt Digter og Cen 
af de Fyrgetyve i Académie frangaise, blev født 1582 
i Toulouſe. Han kom ſom Yngling til Hoffet og blev 
Sekreteer hos Dronning Margarethe. Han udgav 
dengang er Digt i 5 Bøger under Navn af Philandre, 
hvilket handler om Kjerlighed. Sandſynligviis forfar— 

digede han og dengang ſine Priapées, ſom dog aldrig 
bleve tryfte. Noailles, der gik ſom Gefanit til Rom 
tog ham 1634 med ſig derhen. Efter fin Tilbagekomſt 
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gjorde han fin Opvartning hos adffillige Store, ſtjondt 
uden fynderlige Held, Dog blev han Præfident i 
Landretten i Aurillac i Auvergne, Medlem af Blomfers 
legenes Akademie i Toulouſe og i Aaret 1632 Akademi—⸗ 
fer. Under Dronning Annas Regentſkab kom han igjen 
til Hoffet, men, da han heller ikke dennegang var heldig, 
traf han fig tilbage til fin Provinds, hvor han døde 
1646 med Titel af Statsraad. Nogen Tid før fin Død 
foretog han fig en Reife til Partis. Hans Venner gjorde 
ham ofte opmerkſom paa forældede Ord, hvoraf han bes 
tjente fig imod Brugen. Dette indtraf faa tit, at han 
glorde følgende five Vers derom: 

En cheveux blancs il me faut donc aller 
Comme un enfant tous les jours å Pécole; 
Que je suis fou d'apprendre à bien parler, 
-Lorsque la mort vient m'oter la parole, 

Over Døren af fit Varelſe havde han ſtrevet fol— 
gende Vers: 

Las d'espérer et de me plaindre 
Des muses, des grands et du sort; 
C'est ici, que j''attends la mort 

Sans la désirer ni la craindre. 

Overhovedet var Epigrammet den Digteart, der 
lykkedes ham bedſt; desuden have vi og Sange, Øder 
og Breve afham. Maynard indførte førft det regels 
mæsfige Afſnit i Midten af Alexandrinerne. 

Maynz fee Mainz. 

Mayor fee Maire. 
i 

Mazarin (Jules), født i Pifcina i Abruzzo 1602, 
tog Krigstjeneſte ved de pavelige Tropper, efterat han 
havde ſtuderet Retten og promoveret i Alcala de Henares. 
Han befandt fig med fit Corps i Veltlin, da hans Gener 
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ral Torquato Conti, overdrog ham at underhandle, ene 
ten med Hertugen af Feria, Gouverneur i Mailand eller 
med den franfke General d'Eſtrées, Marquis af Coeuvs 
reg. Nuncius Bagni fom 1628 var kommen til Frans 
kerig, foreffillede Mazarin for Kongen og Cardinal Ris 
cheliteu fom en udmerket Mand. Da den: mantuanffe 
Succeſſionskrig var udbrudt, havde Mazarin; fom paver 
lig Miniſter, adffillige Sammenkomſter med Ridelieu 
og begav fig endog til Grenoble til Ludvig 13de. Ifølge 
hans Forbindelſer med Franferig og Spanien var han 
iffand til aft være Underhandler mellem begge. De 
Franſke, ſom ftode for Cafal, vare i Begreb med at 
fornye Fiendtlighederne og vare blot endnu 500 Skridt 
fra de ſpanſte Linier, da Mazarin, vinfende med et Klæs 
de, kom dem imøde med det Udraab: „Fred, Fred! 
Holder ſtille!“ Han forÉlarede, under hvilke Betingel⸗— 
fer, man var villig til at romme Cafal; og de franſte 
Anførere antoge ſamme. Ved denne Underhandling 
erhvervede han fig Richelieus VWenffab og Ludvig 13des 
Velvillie. Denne Fyrfte (od hem ophøie til Cardinal af 
Pave Urban den 8de og udnævnte ham efter Richelieus 

" Død -til Statéraad og Fuldbyrder af fir Teſtamente. 
Da Ludvig 13de Aaret derpaa (1643) var'død, overs 
drøg Dronning Anna fom Rigets Regentinde ham Re— 
gjieringen. Mazarin blev dengang almindeligt anſeet 
for Dronningens Elffer oa nogle have af denne Fortroligs 
hed villet udlede Jernmaffeng Fremkomſt. Han frems 
traadde i Begyndelfen med megen Beſtedenhed og Sims 
pelhed, uden al udvortes Pomp, ja endog uden Drabans 
ter: Men, uagtet dette Maadehold, der dog ei var af 
Varighed, dannede et mægtiat Partie fig imod ham. 
Man hadede ham alerede ſom Udlanding paa den høiefte 
Poſt og gjorde hans Perfon, hans Sæder og hans. flette 
Udtale latterlig, Desuden ſukkede Folfet under tunge 
Afgifter, Diſſe Omftændigheder gjorde det let for Her— 
fugen af Beaufort, Coadjutoren af Paris, Prindfen af 
Conti og Hertuginden af Longueville at bevirke en FolÉes 
opftand. Parlamentet havde vægret fig ved at tilſtage 
nye Pengefordringer; Cardinalen lod Præfidenten 
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Blancmenil og Parlamentsraaden Brouſſel fætte i Feng⸗ 
fel. Dette voldſomme Skridt gav Anledning til de forſte 
Udbrud af borgerlige Uroligheder i Aaret 1648. Fol—⸗ 
tet greb til Vaaben, og ſnart bleve Gaderne, fom 1 Li: 
guens Tid, fværrede med Kſeder. Det fom til Vold— 
ſomheder, der ere befjendte i Hiftorien under Navn af: 
Barricadekrigen. Dronningen blev nødt til”at flygte 
med Kongen oa Minifteren, hvilken ſidſte Parlamentet 
proſkriberede ſom en Forſtyrrer af den offentlige Rolighed, 
fra Paris til St. Germain. Spanientog, paa Rebellernes 
Indbydelſe, Deel i Urolighederne; Statholderen i de 
fpanffe Nederlande ſamlede Tropper.” Dronningen, 
ſom med Rette var foruroliget, ventede paa Forſlag fra 
Parlamentet, da hun ei funde føre Krig. Der blev 
indgaaet et Forlig i Ruel 1649 og Roligheden vendte til— 
bage. Parlamentet beholdt den Frihed at forſamle fig, 
hvilfen man havde villet berøve det, og Hoffet beholde fin 
Miniſter, ſom Folket og Parlamentet havde ſvoret Une 
dergang. Prindſen af Condé havde. den Kortjenefte at 
have bevirker denne Forſoning og have redder Staten, 
men han vifte fiden lidet Magdehold imod alle Partier. 
Mazarin, fom han havde viiſt Tjenefte, blev gjort latter» 

lig af ham, Dronningen, ſom han havde ført tilbage til 
Paris, blev behandlet med Trods, og Regjeringen, ſom 
han havde forſvaret, forhaanedes. Mazarin, der blev 
tvungen til at være utaknemmelig, bevægede Dronningen 
til at lade Condé tilligemed hans Broder Prindfen af 
Conti og Hertugen af Longueville arreſtere. Man førte 
dem førft cil Vincennes, fiden til Marcouſſi og derfra 
til Havre de Grace. Men Parlamentet udftedede 1651 
en Beſlutning, der forvifte. Mazarin af Riger, fordrede 
Prindſernes Frigivelſe med ſaadan Faſthed, faa at Hofs 
fer blev tvunget til at aahne deres Fænafler. — De droge 
fom i Triumph ind i Paris medens Mazarin flygtede til 
Cøln. Dog renjerede han Frankerig og; Hoffet fra fit 
Exil. Da Stormen havde lagt fig vendte han Aaret 
derpaa tilbage til Franferig, ,, mindre, figer Voltaire, 
fom en Minifter, der igjen indtog fin Poſt end fom en 
Herſker, der igjen fatre fig i Beſiddelſe af fine Stater.” 

Han ledſagedes afen lille Gær paa 7000 Mand, ſom 
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han havde bragt tilveie paa egen Bekoſtning, det vil 
fige, for Statens Penge,” fom han havde tilegnet fig. 
Paa den førffe Efterretning om hans Tilbage komſt, ſam— 

lede Gaſton af Orleans, Ludvig 13des Broder, der hav— 
de forlangt Cardinalens Forviisning, Tropper + Paris 
uden ret at vide, hvortil de Æulde bruges. Parlamens 
tet fornyede fine Beſlutninger, profcriberede Magarin 
og ſatte en Priis paa haus Hoved. Prindſen af Condé, 
der ſtod i Forbund med Spanierne, fatte fig i Marſch 
mod Kongen ; Turenne, "der havde forladt dette Partie, 

anførte den fongelige Armee, Adſkillige Træfningér les 
veredes, ſom Intet afgjorde; der Hele [lignede mere en 
Farce end en alvorlig Kamp. Dog ſaae Cardinalen fig 
paa nye nodt til af forlade Hoffet. For at forøge hans 
Haan, udftedede Kongen, der opofrede ham det alminde— 

lige Had, en Erklering, hvorefter. han afſtedigede fin 
Miniſter, men rofte tillige hans Tienefte og beklagede 
hans Exil. Roeligheden vendte tildage, og denne Ros 
lighed var en Følge af Mazarins Forviisning. Imid— 
lertid evflærede Kongen fig myndig og kaldte nu Maza— 
rin ſtrax igjen tilbage. Miniſteren holdt nu et prægtigt 
Indtog i Warisi Febr. 1653. Ludvig 14de modtog 
ham fom en Fader, Folket fom en Herre, Prindſerne, 
Geſandterne, Parlamentet, Folket ilede at gjøre Ops 
vartning hos ham. Hans: Magt var nu ubegrandſet. 
En vigtig Tjenefte, han vifte Frankerig efter fin Tilbage— 
komſt var at han gjengav det Freden. Han underhande 
lede felv med den ſpauſte Miniſter Ludvig de Haro paa 
Fafangen 1659.  Sfølge F —— blev Kongen. formælet 

… med eh ſpanſt Infantinde. Diſſe Underhandlinger gjøs 
re hans Genie og Politik Wre. J Aaret 660. bragte 
Cardinalen Kongen og Dronningen til Paris. Nu var 
han mægtigere og mere iverfyg over fin Magt end nogens 
finde før; han vifte fig med fongelig Pragt og ledſagedes 
af-et Compagnie af MufEeteergarden foruden af fine 
Drabantere. Enkedronningen tabte fin Anfeelfe, da 
han ei længer behøvede hende. Sen i denne Roligheds. 
Tid gjordes Intet for Retspleien, for Handelen, So— 
magten og Finanferne. Mazarins Finanſer vare i en 
god Forfatning, medens Staten ofte maatte undvære det 
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Nodvendigſte. Otte Aar af et uindfſkranket roligt 
Herredom udmærfedes ei ved en eneſte nytrig eller priis—⸗ 

værdig Indretning; College des Quatre Nations var en 
Artikel i hans Teſtamente. Mazarin foreſtod Finanfers 
ne fom en forgjeldet Herres Yntendant. San fammens 
Dyngede over 200 Millioner hvortih Gan ofte brugte 
Midler, der ei alene vare en Miniſter, men og en ærlig 
Mand uværdige, Dette foruroligede ham, da han følte 
Døden nærme fig. For at ende hans Forlagenhed raa— 
dede Colbert ham at gjøre Kongen en Forgring af” hele 
fin Formue, da denne ufeilbarlig vilde tilbagegive ham 
den. Han fulgte dette Baad; Kongen modtog Foræs 
vingen, og Mazarin begyndte alerede at foruroliges, da 
Kongen tilbagegav ham ſamme efter tre Dages Forløb. 
Mazarin døde 1661 og efterlod ſom Arving til ſit 
Navn og fine Eiendomme Marquis de la Meilleraie, ſom 
ægtede hans Niece Hortenſe Mancini og antog Titelen 
Duc' de Mazarin. Desuden havde han en Neveu, Hers 
tugen af Nevers og fire andre Niecer, der ægtede Prind⸗ 
fen af Conti, Connetablen Colonna, Hertugen af Mers 
coeur og Hertugen af Bouillon. Car! den anden havde i 
fin Trangs Periode anholdt øm een af dem, men faaet ct 

afflaaende Svar af Mazarin; da Carls Omftændigs 
heder ſiden forbedrede fig, tilbød Mazarin ham fin Nice 
ce, men fif nu og Afſlag. Man har hyppigt fame 
menlignet Mazarin og Ridelicu med hinanden. „Ma— 
zarin,“ figer Herault, „var ligeſaa blid. ſom Richelieu 
heftig; eet af hans ſtorſte Talenter var nøie at fjende 
Menneſkene. Characteren t hang Politik var mere 
Fiinhed og Taalmodighed end Magt. Denne troede 
han fun at burde anvende i Mangel af andre Midler og 
hans Forſtand udruftede ham med det til Omſtendighe⸗ 
derne paffende Mod. Driſtig i Caſal, rolig og virkſom 
i Coln, driftig da han bevirkede Prindſernes Heftelſe, 

men ufølfom mod Fienders Spot og Coadjutorens Bags 

talelfe, hørte han Folkets Murren fom man fra Strande 
bredden hører Bolgernes Bruſen. Hos Ridelieu var 
noget Større, mere Omfattende, mindre Tvunget; hos 
Mazarin mere Boielighed, mindre Afmaalt og færre 
Afvigelfer. Den ene hadede, den anden fpottede man ; 
men begge vare Statens Beherfkere.“ — „Mazarin, 
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figer Thomas,” roſtes meget mindre end Richelieu; han 
beſad hverken hiin Storheds Glands, ſom blender, eller 
hiin ſtolte Characteer, der, i det den aander Hoimodig— 
hed og Hevn, virker Underdanighed ved-Skraäkken ſelv. 

Man arer i det Forhold man frygter.“ — Mazarin var 
i Almindelighed fvag og frygtſom; han ſmigrede de 
Fiender, ſom Ridjelien vilde have fadet afhugge Hover 
det. QBWeden faadan Opførfel hader man vel mindre, 
men man forefommer derfor ei ſtorre. Af mange tilgis 
veg fnarere det med Glimmer udførte Onde end det med 
Svaghed udrettede Gode. Den Rolle, han ſpillede for 
Fremmede, hans gſentagne Flugt, den Spot, hvorfor 
han blev Gjenſtand, alt virkede ufordeelagtigt "for ham. 
Dertil fom, at hans Talenter ei vare fremſtikkende noek 
for aft Æjule hans Feil. Blandt Partierne havde han et 
Cardinal Retz's ſtolte Mod, romantiſke og imponerende 
Aand, heller ikke i Forretninger Richelieus Virkſomhed 
og Overfigt, i det Oekonomiſte befad han ei Sullys faſte 
Grundſetninger, i Forvaltningen ei Colberts Details 
Kundſkab eller Alberonis Driſtighed i Planer. Hans 
ſtorſte Fortjeneſte var den Kunft at underband'e. Han 
beſad gandffe den dertil fornødne Fiinhed, Boielighed 
og Menneffefundffab' og vifte ſamme i den weſtphalſte og 
pyrenæiffe Fred. Han bragte Elſas til Frankerig, og 
troede maaſtee at Frankerig engang kunde komme til at 

- byde over Spanien. Mazarins Breve om Underhande 
lingerne ved Pyrenæerfreden, hvilfe flere Gange ere 
tryfte, eve underviſende og intereffante cm denne 
Materie. ⸗ 

Mazzola (Franceſco) eller Mazuola, Mazuoli, 
ogſaa Mazzuoli, Ea'dtil Parmegiano eller Parmegi- 
anino (fra Warma) af en Familie, der har frembragt ad» 

ſkillige Malere, var cen af den lombardiſke Skoles berom— 
teſte Malere. Efter Fiorillo var Gan født 1503 og, en 
Søn af Maleren Filipo Mazzola, med Tilnavnet dalP 
Erbette, Hans Talent til at aftegne Marurgjenftande 
fEa! have bevæget to af hans Onkler, der ligeledes dreve 
Maleriet, til at give ham Underviisning. Senere. Kal 
han have nydt fin Landémand Marmittas Underviis— 
ning. I fit 16de Aar fuldførte han alerede Chriſti 
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Daab, et Malerie, der blev opſtillet i Minoriterkirken 
della Nunziata, men nu findes t den ſtore Sanvitalis 
Pallads. Correggios Ophold i Parma 1521 gjorde ham 
befjendt med denne Meſters Stiil. De krigerſte Uroligs 
heder i hans Fedreneland bevægede ham til, i Selſkab 
med fin Broder (efter Andre hans Fætter) Girolamo at 
begive fig til Viadana, hvor han forfærdigede adffillige 
Malerier, der ei længer findes Aar 1522 vendte han 
tilbage-og malede blandt andet en Madonna med Barnet 
og de to Helgene, Hieronymus og Bernardin fra Feltri, 
etudmærfer Oliemalerie, ſom beundres i Kloſteret della 

Nunziata, men har lidt ved Tiden og uduelige Hænder. 
Jans Reiſe til Yom i Aaret 1523, hvilfen han foretog 
i Selſtab med fin Onkel i det Haab, under Clemens 7des 
Herredomme at aflægge Prøver paa fine Talenter, gjør 
Epoche i hans Liv. Thji ber gjorde Synet af Rafaels 
Varker det dybefte Indtryk paa ham, hvis Følger ere ty— 
delige i hans ſenere Arbeider, da han fra denne Tid dan: 
nede fig en Maneer, der føgte at forene Correggios Ynde 
og Rafaels Udtryk. Han blev paa. det meeft forekom— 
mende modtaget af Paven og Roms Store, ſolgte nogle 
af fine til Rom medbragte Malerier, (hvoriblandt hang 
eget Portrait, der fiden kom i Wiener: Galleriet) meget 
fordeelagtigt og arbeidede flittigt paa adſtillige af Vaſari 
beſtrevne Verker. Det fiendtlige Angreb pan Rom bes 
røvede ham ei alene hans Penge, men og adffillige Pas 
lerier. Han gif derpaa til Bologna, hvor en Kobber— 
ſtikker, Antonio da Trento, lob bore med adffillige af 
hans Haandtegninger, hvilke ſiden igjen bleve fundne i 
Grev Arundels Samling, bleve bragte til Italien af 
Grev Ganetti og der ftufne i Kobber. Til de meeft uds 
mærfede Malerier, han forfærdigede i Bologna, varen 
hellig Rochus før den hellige Patronius's Kirke, hvilket 
Maferie Ludvig Caracci fandt værdt at copiere; og den 
nu i Dresdener Galleriet værende Madonna della Bo- 
sa og den ijellige Margaretha. . Mazjola gif endeligt tils 
bage til fit Fedreneland, hvor han forfærdigede Cupido, 
der tilfjerer fin Bue, og prydede den nyebyggede Kirke 
della Steccata med adſkillige Arbeider, fon han dog et 
fuldførte. Hans Sundhed havde dengang alerede lide 



Mazʒ II 

meget; Opfynsmændene ved hiin Bygning dreve ſtarkt 
paa ham, og fode ham, da de bemarkede hans Forſomme— 
lighed, kaſte i Fengſel, hvoraf han fun flap ud, paa gi 
ven Forſikkring, at han vilde fuldføre Arbeidet. Men, 
af Harme over den nedrige Behandling, tog ban Flugten 
og ilede til Caſalmaggiore, hvor han efter nogle Arbeider 
døde 1540. Mazzola forbandt med dyb Kundffab ét 
Anatomien en meget rigtig Tegning. Algarotti og 
Mengs dadle, at han ofte ſtrabte efter en vis ſogt Ynde, 
og Fiorillo dadler Misbrugen af Slangelinierne ſaavel— 
fom Lemmernes Indvikling ved Parmigianos Malerier. 
Desuagtet fEatter man ham ſom een af de forſte italienſte 
Malere og roſer fornemmeligt hans Ild, hans Ynde, 
Rigtigheden i hans Tegning og iſer den Lethed, hvormed 
han udkaſtede fine Compoſitioner og udforte ſamme med 
driftige Penſelſtrog. Man har forhen, ſtjondt urigtigt, 
anſeet ham for Opfinder af den Kunf ar ſtikke i Kobber 
med Skedevand. Mazzola havde adffillige Diſciple. 
Den før nævnte Girolamo Mazzola føgte at naae ham 
og fuldførte nogle af hans Malerier. 

Mazzuchelli (Johan Maria), født i Flarents 
1707 af en grevelig Familie og død ſammeſteds 1765, 
var een af Italiens meeft fortjente Literairhiſtoriker. 
Foruden mange enkelte, med den meeſt exemplariſte Noi⸗ 
agtighed og Fuldſtendighed udarbeidede Biographier (f. 
E. af Archimedes, Peter Aretin, Peter de Apono, Lud— 
vig Alamanni 0. a.) hav han efterladt et uforgjengeligt 
Minde om fin umaadelige lid og utrolige Lesning i fit 
italienſte Forfatterlexicon (gli scrittori d'Italia, cioé' 
notizie storiche e critiche 'intorno alle vite ed. 
agli scritti de” letterati Italiani, Bresica 1753 - 
1763, 6 Vol. fol.) Det er faa fuldſtendigt, at der 
fjelden fan føieg noget fil de af ham leverede Notiſer, og 
faa omfattende, at Bogſtavet Bei engang er fuldføre i 
6te Bind. — Ligeledes er hans ræfonnerende Fortegnelſe 
over hans Samling af Medailler, der ere flagne for Lær- 
år ——— 1761; 17063, 2 Bind fol.) et fortræffelige 
Vark. 
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Meaco, Miaco eller Rio, en overordentlig ſtor 
Stad paa Øen Nipon i Keiſerdommet Japan, er Reſi— 
denfen for Rigets geiftlige Overhoved (Dairi), hvis Pals 
lade ved en Muur ſkilles fra det øvrige af Byen, for at 
han ei ſtal fees af nogen. Staden ligger paa den fydøfts 
lige Kant af Øen paa en flor Slette og ved tre Floder, 
der forene fig midt i Byen; den har 600600 Indb. en 
Mængde Manufacturer og Fabriker og driver en udbredt 
Handel, fom dog alene er i Sapanefernes Hænder. Her 
findes og et Akademie og Endeel Skoler og alle Mynter 
ſlaaes her. 

Maead (Ridard) en berømt engelfe Læge, var født 
1673 i Stepney ved London, hvor hans Fader varPræft, 
og ftuderede iUtredr og ſiden under Hermann og Pitcairn i 
Leyden, da hans Fader af det biffoppeligePartie var bleven 
nødt ril af forlade fir Fædreneland. Efter fuldendte Stu— 
dier bereiſte Mead Italien og promoverede i Padua. Ders 
paa vendte fan tilbage til London, hvor han udøvede fin 
Kunſt med ſtort Held. Han forbandt dem meeft udbrede 
te Praxis med den grundigſte Theorie. Han blev Med— 
[em af det fongelige Selffab i London og Univerfiteter i 
Orford befræftede hans Doctordiplom. Frie for al Pars 
ticaand var han neie forbunden med Garth, Arbüthnot 
og Feind. Han ftod og i venſtabeligt Forhold med Pope, 
Halley og Newton. J Aaret 1727 erholdt han en fons 
gelig Livlæzes Verdighed. Man forſikkrer at han aarlig 
fortjente 20 til 30000 Daler; desuagtet efterlod han ei 
meget ftore Rigdomme, thi han var gavmild og hoimo— 
dig. Hans Dør fodaaben før de Fattige ſom for de 
Rige; de Trængende underftøttede han ei alene med 
Maad, men og med Penge. San døde 1754. Hans 
efterladte SÉrifter bevife hané grundige Lærdom. De 
vigtiafte af ſamme ere: Medicina sacra sive de mor- 
bis insignioribus, qui in bibliis commemoran- 
tur, hvori han blandt andet beviſer, at de Beſatte vare 
naturligt fyse; Monita et præcepta medica; Me- 
chanical account of poisøns; De imperio solis 
et lunæ &c, Samlede under Titel af Meads medi- 
cal works ere de adffillige Gange trykte. 
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Mecca, en berømt, folkerig og med ſmukke Huſe 
forſynet Stad, ligger i den arabiſte Provinds Hedſchar, 
fo Dagreiſer fra den arabiſſe Bugt. Staden beſoges 
aarligt af en Mengde Caravaner af Pillegrimme og 
Kjobmend. Den er Muhameds Fodebye, og han har 
paalagt fine Tilhængere den Pligt, hvis det paa nogen 
Maade var dem muligt, idet mindſte engang i deres Liv 
at beføge Mecca; de, der ei ſelv funne eller ville gjøre 
denne Reife, fende Andre i dere Sted. S$ Mecca fine 
deg den hellige Kaaba, en gammel arabiſt Bygning, om 
hvilfen Muhamed foregav at ten var opført af Adam, 
forfiyrret ved Syndfloden, men igjen fat i Stand af 
Abraham og Iſmael i den Henſigt, at den eneſte Gud der 
ſkulde tilbedes af de Troende, S denne Bygning er en 
forc med Sølv indfarter Steen indmuret, hvilken fore 
dum var en Gienſtand for de hedenſte Arabers Afguderie. 
Denne Steen fFal, efter Muhamedanernes Beretning, 
af Engelen Gabriel være bragt Abraham ved dette Tems 
pels Bygning og i Begyndelſen have været fneehvid, men 
den ſkal være bleven fort ved de mange Taarer; han uds 
gydede over Menneſkenes Synder. Propheten gjorde 
den til Kebla oa: til det Sted, hvorhen man ſtal vende 
Anfigtet under Bønnen, og Pillegrimene berøre denne 

Steen med ftor Wrefrygt og kyſſe den. Ved Kaaba er 
oafaa en Brønd, der udgives for den Kilde, fom Gud 
wifte Hagar, da hendes Søn Ismael var nær ved at for— 
fmægte. Kaaba har en heel Solvdor af meer end Mands— 
høide, fil hvilfen man maa Élattre op, da der ingen Trin 
errilden. Den aabnes fun to Gange aarligt. Udven⸗ 
digt behenges den hvert Mar med et nyt fort Silfeflæde, 
hvori Sprog af Koranen ere indſyede med Guld. Dette 
Omhang kommer aarligt fra Cairo, fom en Foræring af 
Storſultanen. Kaaba har mange Indkomſter af Huſe, 
Landſtykker og Grundcapitaler, ſom ere den indviede i 
mange Lande og Steder. De, fom ei ere Muhamedas 
nere, tør fun nærme fig Mecca paa 9 Mile. Staden 
med dens Diſtrikt fager under en Fyrſte, der nedſtam— 
mer fra Muhamed og faldes Sherif af Mecca. . Sulta— 
nen fører Titel af Skytsherre for de hellige Stæder Mer— 
ca og Medina, indfærter og afſatter Sheriffen (dog maa 
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han vælge ham af Prophetens Slægt), ſender Kadier 
eller Dommere og Soldater derhen, hvilke fidfte tilliger 
med Araberne udgjøre Beſetningen, men have iøvrigt 
liden Indflydelfe paa Landets Regjering. 

Mechain (Picrres Francois Xndré), Medlem af 
» det kongelige Videnſtabers Akademie og fiden af Natio— 
nal⸗Inſtitutet, var født i Laon 1744. Han nedſatte 
fig i Paris 1772 og gjorde figiførft to Aar derpaa bes 
Fjendt ved en Memoire om en Formorkelſe, fom han havs 
de fagttaget den Lite April i Verſailles. Mechain, ſom 
dengang var anfat ved Marine: Depotet, foretog fig 
uhyre Regninger til Korternes Forbedring. Han opdas 
gede og beregnede adffillige Cometer. J Aaret 1782 
vandt han den af Akademiet udfatte Priis for Beregnins 
gen af Cometen 166r, hvis Tilbagekomſt man ventede 
1790. Endnu famme Aar blev han opfagen ſom AÉar 
demiets Medlem. Connoifſance des temps blev aars 
ligt beriget med hans Arbeider. J karet 1792 overs 
drog man ham og Delambre Meridian Udmaalingen fra 
Duͤnkirchen til Barcelona. Gan fom tilbage 1798, 
men veifteigjen 1803 for at fortſette den til de baleariſte 
Der. Vinder dette Arbeid blev Gan 1804 bortreven af 
en Feber, der aarligt rafer paa Kyſten af Valencia. 
Hans og Delambres Jagttagelſer ere tryfte i Paris 1800 
paa Inſtitutets Befaling. Desuden har man af Me: 
chain Deſcription de. la ſphere armillaire, dé— 
nombrement des conftellations anciennes et mo— 

dernes avec Vascenfion droite et.-la déclinaiſon 
desprincipalesetøiles, réduite pour Pannée 1790, 
Iuivant 1'Atiasde Flamftead, corrigée et augmen- 
tée de plus de 1200 etoiles, Paris 1791. 

Mechanik er den Videnſkab, ſom handler om Los 
vene for Legemernes Bevegelſe og Ligevægt åg om de 
Kræfter, hvorved Legemerne virfe paa hverandre. ; Den 
er en Deel afden anvendte Mathematik og omfatter igjen 
adffillige enkelte Videnſkaber f. E. Statik, Hydroſtatik, 
Aëſroſtatik eller Aßrometrie, Hydraulik, Pneumatik, 
Dynamik, Hydrodynamik ꝛc. Mechaniſt falder man 
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hvad der horer til Mechaniken eller hvad der bevirkes ved 
Tryk og udvortes Stod, uden indvortes Bevagelſe og 
Eenhed (fee Art. Maſkine). Man modfætter derfor og 

det Mechaniſke det Dynamiſke og Organiſte. Mecha⸗ 

niſke Kunſter ere ſaadanne, hvis Frembringelſer et beroe 
paa Phantaſiens frie Virkſomhed (ſee Kunſt, Kunſter), 
men fornemmeligt ſtylde Foxſtanden og udvortes Færdige 

hed fih Oprindelſe, og gage ud paa Frembringelſen af 
udvortes Ting, der tjene til phyſiſt Fornsdenhed, ifær 
Frembringelfen af mechanifte Redſtaber. Diſſe 

ere ſaadanne Kunſtprodukter, der forfærdiges og anven. 
des efrev mathematiſte og phyſikalſte Love til viffe Jens 
figter f. E. til Luftpomper, mufifalffe Inſtrumenter, 
chirurgiſte Inſtrumenter 20.5 men ifær til Maſkiner i 
egentlig Forſtand ap kunſtigt ſammenſatte Red faber. 
Mechanismus kaldes derfor en Maſtines Bygning og 
indvortes Indretning. 

Mecheln, enſmuk Stad mid brede Gader og man⸗ 
ge anſeelige Paladſer, ved Kloden Dyle i den nederlande 
ſke Provinds Antwerpen, havde i Aaret 1785 henved 
26000 Indbyggere, men nu ei flere end 16000, Er⸗ 
kebiſktoppen forte forhen Titel af Nederlandenes Primas. 
Til Staͤdens Seeværdtaheder høre det ftore og ſtjonne 
Torv, Toihuſet, Raadhuſet, denerkebiſkoppelige Kirke, 
det forrige Franciſftanerkloſter, den ſtore Beguingaard, 
det gamle Pallads ꝛc. Man forfærdiger her de bedſte 
Brabandter⸗Kniplinger og Lærreder, videre Damaſt, 
Hatte og meget godt Ol. Ved høi Flod kunne fvært 
ladne Skibe fra Selde komme lige til Staden, Det 
omliggende Diſtrikt kaldtes fordum Grevſtabet Mecheln. 

Mecheln (Iſrael von) eller von Mecker (maaſkee 
to Kunſtnere, Fader og Søn under eet og ſamme Navn), 
Guldſmed og een af de aldſte og fortrinligſte Kobberſtik— 
kere, var født i Mecheln ved Bocholt 1426. Uagtet 
man ingen viſſe Efterretninger har om under hvilken Me⸗ 
ſter han erholdt den førfte Underviisning i Tegning og 
Kobberſtikkerkunſt, ſaa kan man dog af hans Tegning 
formode, at han var en Difcipel af den berømte van Eyk. 
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Overhovedet ere de noiere Omftændigheder ved hans Lev— 
net næften gandſke ubekjendte; man veed blot, at han 
fenere vendre fig til Bocholt og dødeder 1503. Ligeſaa 
uvif bliver det, om han ſelv nogenſinde har beſkijeftiget 
fig med Malerie, thi Kjendere tvivle om, af adftillige 
Malerier, ſom man i Gallerierne i Wien, i Minden 
og i hans Opholdsſted udgive for hans, ogſaa virkeligt 
ere fra hans Haand... Hans Kobberſtykker ere meget 
fjeldne og føgte; de bære endnu ganſke Præget af den 
ftive Smag, den Mangel paa rigtig Tegning, paa Kund— 
ſtab om Perſpectivet ꝛc., hvorved hiin Kunſtperiode uds 
merker fig. De kunne blot fortjene Opmerkſomhed for 
ben ualmindelige Flid i Behandlingen og med Henſyn til 
Kunſtens Hiſtorie. 

Mecheln (Chriſtian von) født i Baſel 1737, lærte 
Kobberſtikkerkunſten i Nuͤrnberg hos Heumann og Preis— 
fer og ſiden hos Pinz i Augsburg, men gif Aar 1737 til 
Maris, hvor han arbeidede i adffillige Aar under den bes 
romte Willes Anviisning oa blev der til 1764. Veddens 
ne Tid erhvervede han fig ved” et eget, til fin Fædrenes 
ſtads Univerficets, Subileum forfærdiget Kobberſtik, ei 
alene Klenderes Bifald, men blev og udnævnt til Kob⸗ 
berftiffer for Staden og Univerſitetet Baſel, og blev 
efter fin Tilbagekomſt optagen idet ftore Raad. Paa 
hans 1765 foretagne Reife til Italien optog Akademiet 
i Florents fam til Medlem og ved fir fenere Ophold i Rom 
erhvervede han fig ved fine Fortjenefter den ſtore Winkel—⸗ 
manns Venſkab. Da han herpaa var vendt tilbage til 
fin Fodeſtad oprettede han felv den forſte Kunfthandling i 
Schweiz og en Tegnes og Kobberſtikker /Skole. Ved 
fine Difcivles Hjelv udgav han adffillige fortrinlige Være 

for, hvoriblandt et Catalog over Duffeldorfers Galleriet 
med Kobbere, en Samling af Kobberſtik efter Holbeins 
bedſte Verker, en lignende efter fortrinligt udmarkede 
Tegninger af Iſrael von Mecheln og andre Meftere. Han 
blev nu udnævnt til churpfalziſt Hofkobberſtikker og 1773 
faldt ſom Raad ved Akademiet i Wien, hvor man overs. 
drog ham Ordningen af Belvederes Gallerie. Efter 
fuldendt Arbeid vendte han 1783 tilbage til Baſel, ude 
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gav her fit Catalog over hiint Gallerie og fortſatte iv— 
rigt fin Forretning ſom Kobberſtikker og Forlegger. For⸗ 
ſthrret heri ved Revoluticnens Udbrud begav han fig 
1803 til Berlin, hvor han 1806 blev optagen fom Med⸗ 
[em i Akademiet og beſtjeftiger fig med Udgivelſen af 
enkelte betydelige Blade. ; 

Medaille. Under dette Ord forftaaer man en med 
fortrinlig Kunſt udarbeidet Skue⸗ eller Mindesmynt, 
ſom er beſtemt til at bringe Mindet om en mærEværdig 
hiſtoriſt Begivenhed eller en udmærfet Mands Fortjenes 
ſter til Efterverdenen. Ved denne Henſigt er Medoeillen 
fornemmeligt forſtjellig fra Mynten, hvis Hovedbeſtem⸗ 
melſe er at være et Hjelpemiddel for Handel og Vandel. 
Med Henſyn til der, Medailler og Mynter have tilféel⸗ 
leds, henviſes til Artiklen Mynter; her tilføjes noget, 
der blot angaaer Medailler. Diſſe udmærfe fig fædse 
vanligt ved deres Størrelfe fra Mynterne. Denne Stsr⸗ 
relfe var nødvendig for at give Figurerne en ſtsrre Plads 
og gjøve dem forftaaelige ved førfte Piefaft. — Blandt 
de romerſte Guldmynter anfeer man almindelige dem for 
Medailler, der eve ftørre og tykkere end en Guld⸗Denari— 
us, blandt de af Sølv dem, dev ere førre end en Dena⸗ 
rius og blandt dem af Erts de, der ere ftørre end en 
Seſtertius. Diſſe ſidſte vife den førte Mangfoldighed 
i deres Indſtrifter og ere udarbeidede i en førtræffelig, 
Stiil. Sræffe Medailler af dette Slags, der ere flags 
ne før Romernes Tid, ere yderſt ſjeldne; men græffe 
Medailler for romerſte Keiſere ere endnu talrigere end de 
romerſte. De, fom ere flagne efter Hadrians Regjes 
ring, ſtage, med Henſyn til Arbeidet, langt tilbage for 
De ældre, imidlertid gjør man meget af dem for deres 
Sjeldenhed og deres Indſtrifters Mangfoldighed. Fra 
det tredie Aarhundred efter Chriſti Fodſel gif den Kunſt 

at forfærdige ſtore Skuemynter reent i Glemme og kom 
ei op igjen næften i 1000 Mar. Om Skuemynterne for 

Carl den ftore (800) ei ere flagne fildigere, er endnu 
uvift. J det 14de Aarhundred finder man de førfte 
ſikkre Spor paa medailleformede Billeder. — Victor Pi: 

B 
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ſani eller Piſanello, en Maler fra St. Vigilio i det Ve— 
roneſiſte, ſom levede i den førfte Halvdeel af det 15de 
Aarhundred, anſees, uagtet tidligere Forſog af Andre, 
ſom Sjenopretter af den Kunf at flaae Skuemynter for—⸗ 
medelſt hans fortrinlige Duelighed. Victor Gambello, 
der paa Mynterne falder fig VictorCamelio, og var født i 
Vicenza i det Venetianſke og arbeidede under Pave Six— 
tus den 4des Regjering (14311484), er den førfte, 
der ſtar Medailler i Jern eller Staal. I Frankerig uds 
mærfede Sean Varin (160411672) fra Luͤttich fig ved fin 
Kunſt at forfærdige Medailler. Den førfte engelſke 
Skuemynt lod en engelff Privatmand flaae 1480 i Ita⸗ 
fien, i Anledning af Rhodus's Beleiring af Tyrferne. 
Om den Sfuemynt, fom man anfeer for den ældfte i 
Tydſkland efter Widenffabernes Gjenfødelfe og fom blev 
flagen i Anledning af den i Coſtnitz 1415 brændte Hug, 
et ev præget ſildigere, er tvivlſomt. De nyere Medailler 
ere almindeligt indfattede med en Rand. Naar en Res 
daille er meget ftor falder man den Medaillon. Sprogs 
brugen har og undertiden ved Ordet Medaillon betegnet 
ethvert lille Miniaturmalerie under Glas, hvilket Das 
merne pleie at bære paa Halſen eller Bryſtet. 

Medea varen Datter af Kong Aetes i Colchis. 
Som hendes Moder nævnes af Nogle Idyia, Oceanus's 
Datter, af Andre Hecate ꝛc. Fabelhiſtorien tillægger 
hende en dyd Kundffab om Planternes hemmelige Kraf— 
ter, hvorved hun udøvede Troldom. Omendſkſondt 
hun ofte anvendte famme til Andres Sfade, var dog 
hendes Hjerte ei uden Medlidenhed og Menneſkekjerlig— 
hed. Ved fine Bønner eller fin Biftand reddede hun 
mange Fremmede Livet, hvilfe hendes Fader Aetes pleie- 
de at lade henrette, men paadrog fig derved fin Faders 
Mistanke og blev ;af ham kaſtet iet Fengſel, hvorfra 
hun fingtede til Solens Tempel. Hun blev fornemmeligt 
mærfværdig ved fin Forbindelfe med Argonauternes An— 
fører Jaſon, for hvem hun fattede den ømmefte Kierlig— 
hed, da han bragte Phryxus' $ og hendes Søfter Chalcios 
pes Børn tilbage til Colchis. Hun fandt Gjenfjerlige 
hed, ſpoer af hielpe ham med fin Kunſt i alle Farer, 
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fulgte ham til hans Hjem, hvor hun myrdede Pelias, ſom 
havde fordrevet Jaſons Fader og fatte denne igjen paa 
Thronen. Efter Faderens Død overlod Jaſon fit Fæs 
drenerige til Acaſtus og begav fig med Medea til Corinth, 
hvor han tilbragte 10 Aar iet lykkeligt Rgteſkab, ind⸗ 
til Kong Creons yndige Datter opfændte en nye Lidenſtab 
hos ham og han forffjød den Ulykkelige. Under Sfin 
af taalmodig Hengivenhed, udklekkede hun Hevn i fit 
Hjerte. Hun fendte Bruden en Klædning til Brudega— 
ve, hvilfen, da hun iførte fig famme, omgav hende med 
en fortærende Lue, faa hun døde den fmerteligfte Døde 
Creons Pallads lagde hun i Aſte ved en Ildregn, myr— 
dede ſine to med Jaſon avlede Born, beſteeg derpaa ſin 
Dragevogn og flygtede. Efter Nogle begav hun fig til 

, Hercules, efter Andre til Kong Wgeus, med hvem bun 
fødte Medus. Men ogſaa berfra maatte hun fſiygte og 
kom endeligt til fit Hjem, "hvor hun igjen indfatte fin 
Fader, fom hans Broder Perſes havde ftødt fra Thros 
nen, og døde, efterat hun, ſom ſenere Fortællinger bes 
vette, havde forfonet fig med Safon. 

Mediatiſerede Fyrſter. (See Rhinforbundet). 
Den weſtphalſke Fred indførte i den tydſte Statsret Be— 
grebet om Seculariſation, hvilken Luneviller-Freden gav 
ſin Fuldendelſe; Presburger-Freden forberedede Rhin— 
forbundet, der opløfte det tydſte Rige og foranledigede 
Mediatiſering. Napoleon beftemte fra Paris 12te 
Juli 1806, at flere Fyrfter, hvis Lande faae i Rhinfor⸗ 
bundsſtaterne, ſtulde erkjende diſſes Souverainitet. 
Forhen kjendte man i den tydſte Statsret Forſtjel mel— 
[em rigsmiddelbar og rigsumiddelbar. Da umiddelbare 
Familier og deres Beſiddelſer frode under Keiſeren og 
Riget, uden af nogen Landsherres Magt traadde imels 
lem begge; de middelbare derimod vare, for deres Pers 
fon og Eiendomme underkaſtede en Landsherre, der igjen 
ftod umiddelbare under Keiſeren. Rigsumiddelbare 
funde efter Rigslovene fun tabe denne politiſte, Rigets 
Majeftæt alene underordnede Selvſtandighed i Tilfælde 
af Troffabébrud 2: fra Vafal af Riget blive en Andens 

; B 2 
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Rigsvaſal. Napoleon tog ei Henſyn til diſſe Love. Han 
gav Fyrſter, ſom ved deres Frafald fra Riget efter Rigs—⸗ 
lovene havde forbrudt deres Umiddelbarhed, fuld Souve—⸗ 
rainitetsret og berøvede igjen andre famme og underkaſte— 
de dem hine uden at høre dem, uden-at holde dem ſtades— 
føfe, i-den dybeſte Fred og felv uden lydelig Modfigelfe 
af den offentlige Mening. Saaledes mediatiferedes en 
Mængde tydſtke Smaaſtater, hvis Areal i alt udgjorde 
547 Qvadratmile med £,400,900 Indbyggere. Berg, 
Bayern, Wuͤrtemberg, Baden, Heſſen-Darmſtadt og 
Naſſau vandt meeft ved at erholde Souverainitet over 
diffe mebdiatiferede Stater, — Da Rhinforbundet igjen 
var oploſt 1913 vendte diffe fig til Congreffen i Wien og > 
føgte om igjen at indfættes i deres forrige Rettigheder. 
Men det tydſte Riges forandrede Forfatning. og de med 
adffillige af de forrige Rhinforbunesſtater ſluttede For— 
drag gjør det umuligt at opfylde deres Forlangende, hvor 
Billigt det og kunde være. 

Mediceer (den mediceiſte Familie). - Det er ei 
fjelden ar fee Familier af Borgerſtanden ved Yndufrie 
og Lykke at naae ftore Rigdomme. Men Rigdom fEaffer 
Indflydelſe, og denne Bang og Anſeelſe, ſom endnu 
mere forøge den. Saaledes er det i demokratiſte Friſta— 
ter intet Under, at finde Familier af et forhen ubetyde— 
ligt Navn, efter nogle Generationer, blandt Statens 
Styrere, ja vel endog alene i Spidſen for ſamme. De 
greſke og italienffe Friſtaters Hiſtorier ere fulde af ſaa— 
danne Exempler. Men fædvanligt fee vi flige Fa— 
milier, hvis Anſeelſe hviler paa faa foranderlige Stot— 
ter fom den bevægelige Rigdom og den uftadige Folke— 
gunft, falde ligefaa hurtigt fom de ere ſtegne og give 
Plads for andre, Wen, naar en ſaadan Borgerfamilie 
blomſtrer i flere Aarhundreder, under beſtandig Parties 
vexlen ſtedſe holder fig ovenpaa, endeligt nager Eneher⸗ 
redommet og holder fig i famme indtil Familien uddøer 3. 
faa fan man med Grund antage at fligt fun fan finde 
Sted ved udmærket Klogſkab og Duelighed hos flere paa 
hverandre følgende Overhoveder af Familier. Dette er 
Tilfældet med Mediceernes Familie, hvis fidfte uduelige 
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Efterkommere lige til Familien uddøde, node Godt af der 
res Forfædres Forrjenefter.… Vid Begyndelſen af det 
14de Marhundred forefommer førft Familien Medici i 
Florents's Hiſtorie og alerede ſom rig og betydende. Da 
Corſo Donato, Hovedet for de Sortes Partie, hvem det 
var lykkets at fordrive de Hvide fra Florents, ſaae fig 
tilfidefat af fine forrige Venner, Hovederne for Adelen, 
og ſin Indflydelſe dale, forbandt han fig med nogle vige 
Familier af Folket for at danne et nyt Partie. Blandt 
diffe, der herved tiltoge i Anſeelſe, nævnes førft Familien 
Medici, ſtſondt Mediceerne efter Andre feulde have uns 
derſtottet Cardinalen af Prates Henſigter at tilbagekalde 
de forviſte Hvide. Hvordan det nu og var, fan opførte 
de fig faa klogt, afde ci indvikledes i Corſos Ulykke, men 
vare fra denne Tid blandt de Familier, der conftituerede 
det plebeiiffe Oligarhie t i Florents. Saaledes bidroge 
ogſaa de fornemmeligt til at gjenfalde Walther af Bris 
enne, Hertug af Athenen, der dog fnart betjente fig af fin 
erholdte fore Magt til at ydmyge de herffende Familier, 
og blandt andre lod Johan af Medici, der ei ſtandhaf— 
tigt nof havde forfvaret Lucca imod Piſanerne, hals— 
hugge 1342, Mediceerne, indlode fig derfor med nogle 
andre Familier ten Sammenſogrgelſe imod ham, hvilken 
Matteo di Marozzo opdagede? ham; men Lykken, der 
fra Begyndelſen ſyntes Mediceerne hengiven, vilde at 
den gruſomme Hertug, i det June ar ville ſynes bsimodig, 

ei underføgte Sagen.  Blen'det var hang Fordærvelfe 3 
thi, da Misfornøielfen imod ham endeligt brød ud til 
aabenbar Opſtand, vare Mediceerne blandt ſammes Hos 
vedanførere… Fra denne Tid feer man dem ſtedſe virk— 
ſomme i offentlige Anliggender, Da de Gammel: AÅdes 
lige, efter Hertugens Fordrivelfe, til Løn for deres her; 
ved udviſte Biftand, igjen fik Deel i Statiforvaltnins 
gen, hvorfra de i 50 Aar favde været udeluffede, og nu 
tillod fig utilbørlig Fremferd, var det fornemmeligt Mes 
diceerne, ſom kaldte Folfet til Vaaben og anſporede det 
til at plyndre og: forjage Adelen. Ved denne Tid var 
Alamanno di Medici Hovedet for fin Familie. — J de næs" 
ſte Aartiender, da det neppe beroligede Florents paa nye 
foruroligedes af Partierne Ricci og Albizzi og forſtyrre⸗ 
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deg ved Ammonizionernes Chikaner holde Mediceerne 
med de fvagere Ricci. Alamannos ene Søn, Bartolos 
meo, indlod fig endog 1360 tilligemed Niccolo def 
Buono og Domenico BandiniienSammenfværgelfe mod 
det alhizziſte Partie, men undgik ved Opdagelfen den 

Skijebne, der traf hans to Medſammenſvorne, derved at 
han i Tide betroede Sagen til fin Broder Salveftro, der 
var Ovrighedsperſon. Den ſamme Salveftro; der 
1373 blev udnævnt til Gonfaloniere di Giuſtizia, drev 
en Lov igjennem, hvorved Familien Albizzi blev ydmyget 
og Ammonizionerne indſtrenkede. (Saaledes faldte 
man viſſe Mands og hele Famliers Bortfiernelſe fra 
Wrespoſter uuder Paaſtud af Gibellismus). Derved 
og ved det albizziſte Parties fuldkomne Tilintetgjørelfe 
i Ciompiernes Uroligheder og ved Folkepartiets Seier ere 
hvervede Salveftro den ſtore Anfeelfe, der fagde Grun⸗ 
den til hans Families ſtedſe ffigende Magt. Hans og 
hans Slægtninges Maadehold reddede dem fra Unders 
gang, felv da efter nogle Aars Forløb det Partie, der 
havde ophøjet ham, ved Overmod beredede fig fit Fald. 
Saaledes faae Mediceerne, uforſtyrrede i deres Anfeelfe og 
Velſtand, Familierne Albizzi, Strozzi, Scali og Alberti 
falde omkring fig, thi deftræbte aldrig ſom diffe efter Herres 
dømmeti Republifen, ſom om de havde vidſt, atSfjebnen 
figefom af fig felv vilde bringe famme i Handerne paa de⸗ 
res Efterkommere. Desuagfet bleve ogfaa de, i der minds 
ſte en tidlang, Offre for den republikanſte Partiaand, mod 
hvilken Uſkyld og Retſkaffenhed ei beſkyttes men ve 
endog forekommer ſom Forbrydelfe. Jen Folfeopftand 
mod de fornemme Borgere og de igjen opkomne Albizzier 
1393, drev den voldſomme Hob paa Veri di Medici 
Salveſtros Søn og dengang Familiens Overhoved, at 
blive dens Anfører og tvinge Signoria til at bifalde dens 
Fordringer. Letteligt havde dengang Veri funnet 
blive Herre af Florents, og hans Fætter Antonio ans 
vendte Alt for af overtale ham til at benytte denne Lei⸗ 
lighed, men Veri betjente fig blot af Folkets ſtore Kjer» 
lighed og fin ſtore Indflydelſe til at mægle Fred, og ved 
ham blev Oprører ftiller. Kort efter denne hæderværdige 
Handling formorkedes Mediceernes ellers faa klare Him⸗ 
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mel. Da Signoria flet opfyldte Folket, hvad den paa 
Veris Mægling havde lovet, yttrede han og hans Pars 
tie (ydeligt deres Mishag. Da benyttede den mistænfes 
lige Regjering fig af nogle Trudfler, ſom Donato Accia⸗ 
juoli, en Ven af Mediceerne, havde tillade fig, fomPaaffud 
til at forvife alle Mediceer af Salveſtros Linie tilligemed 
deres Venner» Nogle af diffe Forvifte, og blande dem 
den ovennævnte Antonio, gjorde i Forftaaelfe med deres 
Venner i Florents den 4de Aug. 1397 Forſog paa af vens 
de tilbage og rive Regjeringen til fig. Men, efterat de 
vare trængte ind i Staden, fandt de ingen Biftand hos 
Folket, ſom de kaldte til Vaaben, og maatte flygte til 
Kirken St. Reparata, hvor de af Signorias Folk deels 
bleve dræbte, deels fangne og henrettede. Efter Opdas 
gelfen af en nye Sammenſvargelſe, ſom Hertugen af 
Mailand havde bragt iftand 1400 blandt de florentinffe 
Forviſte i Lombardiet, og hvori Indbyggere af Florent 
fulde have Deel, bleve igjen to Mediceer forviſte og den 
hele Familie ammoneredes paa nogle Faa nær. Men 
difje Faa, der vedbleve at berige fig ved lykkelige Hans 
delsforretninger, vare tilftræffelige at vedligeholde Fas 
miliens Navn blandt Republikens fornemfte og med mere 
Varighed lægge Grunden til dens Blomſtren. Gio— 
vanni di Medici var 1402, 1408 og 1417 Medlem 
af Signoria, 1414 i de ti Mænds Krigsraad, og blev 
endeligt, da de herſkende Ariſtokrater havde overbeviiſt 
dem om hans Maadehold og Upartiſthed, i Sept. og Oct. 
1421 Gonfaloniere de Giuſtizia. Forgjeves haabede 
Folfet af ham, at han ffulde danne en Oppoſition, hvils 
ket KlogfEab forbød ham; meget mere vifte han fig overe 
alt Familien Albizzi oprigtigt hengiven. Han døde 
1429 beklaget af alle Partier. Med hans Sønner Cosmo 
og Lorenzo begynder hiin de hederverdige Mediceers glims 
vende, Ræekke, og denne blev Stamfader til Storhertuger— 
ne af Toſcana, der ufortjent høftede hvad hine havde 
faaet. Cosmo havde alerede fiddet i Signoria 1416. 
Saa. lidet han felv foretog fig noget imod det herffende 
Partie, dannede han dog ſnart, ved den ſtore Gåvmilds 
hed, hvortil hans Rigdom fatte ham iftand, et nyt Par⸗ 
tie omkring fig, der iverſyg paa Familien Albizzi, intet 
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forſomte for af ſtade og fvæffe den. Omendſtjondt dets 
te, ſom det ſyntes ei ſteedte paa Cosmos Tilffyndelfe og 
Partiet ei kaldte fig efter ham, men efter en vis Puccio 
Pucci, der tilligemed Averardo di Medici var ivrigſt i 
at hverve ham Tilbængere, faa anſaae Familien Albizzi 
ham dog for Partiets egentlige Overhoved og fin farlige 
ſte Fiende, ſom den enten ſelv maatte ſtyrte eller vente 
at ſtyrtes af ham, naar Midlerne dertil vare tilſtrakke— 
ligt forberedede. Saa længe den kloge Nicolo d'Uzzano 
levede, holdt han Albizzierne tilbage fra virkelige Fore— 
tagender mod Cosmo, men efter hans Dod brod deres 
Had ud. Uden at man kunde give ham Skyld for nogen 
anden Forbrydelſe end hans hjertevindende Mildhed og 
Nedladenhed blev Cosmo heftet og formanede blot ved at 
beſtikke Gonfalonieren Bernardo Guadagni at faae den 
ham af Rinaldo Albizzi tiltæntte Død forvandlet til 
Forviisning til Padua (1433). Men hang Venner 
vare faa talrige,” at en heel Signoria, ei fuldt eet Lar 
efter, beftod blot af dem, uagtet Rinaldos Modbeftræs 
belfer. Denne Signoria faldte Cosmo tilbage og gjene 
gjeldede nu Rinalde og hans Tilhængere ved igjen at for— 
vife dem. Ved denne Storm blev Cosmos Anfeelfe 
førft forhøtet og fiffret og Mediceernes Partie det her— 
ſtende. Alligevel forfmaaede Cosmo at bruge Wold mod 
fine Fiender. Blot nogle MistænÉre bleve ammonerede 
1442. Endnu gaves der nogle Magtige, der vovede 
offentligt af være om ei imod. Mediceerne fan dog uden 
for deres Partie; blandt andre modſatte Neri Capponi 
fig Cosmos Politik, da denne var en Ven af Frants 
Sforza. Cosmo taalte bette, fod fig noie med at 

-være ſikker for fine Fiender ved Mængden af fine Vens 
ner og forftod at holde diffes Overmod, fom ban frygtede 
meer end hines Had, i Tomme ved Frygt for dem. Det 
herſtende Partie plejede at lade Nogle, der hørte til dette, 
give Fuldmagt (Balia) af Folket paa nogle Aar til at 
udnævne Magiſtatsperſoner. Cosmo felv bevirkede at 
Neri var iblandt diffe og forfonede ham ſaaledes med fit 
Partie, der ei behøvede at frygte for at optage Neris 
fvagere Partie. Da efter Neris Død denne Fuldmagt 
(Dalia) Frift var udløben, betjente han fig ef, ſom vel 
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forhen mindre kloge Partihovdinge havde gjort, af Dags 

ten for at bevirke dens Forlængelfe, men ventede roligt 

til den ftore Mængde af dem, der ei erholdt Wrespoſter 

af Folket, ſom ene bortgav dem, men funde vente dem 
af Cosmo, utaalmodige bragte Fornyelfen af hiint Olie 
garchie iſtand pan 8 Aar (1453). Saaledes fyntes han 
bedſt om, med tilſyneladende Ligegyldighed og Uvirffoms 
hed, af lade Andre handle til fin Fordeel. Ligeſom Ho⸗ 
vedet for hans Partie før havde hedet Puccio Pucci, fans 
ledes regjerede han fra 1453 Republiken ved Luca Pitti 
og blev felv i Baggrunden. Herfra iagttog han fine 
Venner og fine Fiender og føgte af holde hine indenfor 
det Maadeholds Skranker, uden hvilket felv et conftitus 
tionelt Ariſtokratie og endnu mindre et faa prefært Olis 
garchie, aldrig Fan holde fig." Dog lykkedes dette ham 
mindre i fine ſenere Aar, iſer formedelſt Luca Pittis 
bydende Characteer. Derhos var det ham en Lov, i ſit 
private Liv aldrig at udmarke ſig frem for andre eller viſe 
en Misundelſe væffente Dragt; fin Overfledighed ans 
vendte han paa offeritlige Bygninger, hvormed ban i 
ſtort Antal prydede Florents og til en glimrende Gave: 
mildhed, ei ålene mod fine Tilhængere, men ifær imod 
Kunſtnere og Lerde; ſaaledes nød en Argyropulus, Mars 
filins Ficinus 0. A. hans Velgjerninger i en høi Grad. 
Thi han var felv en dannet og kundſkabsrig Ven af Vis 
denſkaberne, uden derfor af være mindre dygtig Kjøbs 
mand ellev mindre aarvaagen Statsmand. Det vilde vær 
ret ham, der i Europa anfaaes for Fyrſte af Florents, let 
at komme i Svogerffab med Fyrſter, men han giftede 
fine Sønner med Dottre af florentinfe Borgere og fine 
Sønnedøttre med florentinſte Borgerſonner. Med 
famme Klogſkab fom han ftyrede Statens indre Anlig— 
gender ledede han og de udvortes under de vanſtelige Fors 
hold med Neapel, Mai'and og Venedig, hvori hans 
vidtløftige udbredte Handelsforbindelſer og hans umaade— 

lige Credit gjorde ham vigtig Tjeneſte. Efter at han 
ſaaledes havdegjort aff hvad der kunde hefæfte hans Fa— 
milies Magt paa Folkegunſtens ufiffre Grund, døde 
han ikke deftomindre med kummerfulde Udſigter i Frems 
tiden (1464); thi hans Fætter den kloge Bernarde af 
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Medici, der i Krigene mod Neapel og Venedig havde 
erhvervet fig ligeſaa megen Anſeelſe ſom Fortjeneſte, og 
hans Søn Giovanni vare døde før ham; hans anden 
Son Pietro ſyntes formedelft fin Svagelighed lidet ſtik— 
ket til Statsoverhoved og dennes Sønner Giuliano og 
Lorenzo vare næften umyndige. Virkeligt berøvede han 
fig ftrar den Kjerlighed, ſom Florents gjerne havde overs 

ført fra hang tilbedede Fader vaa ham, ved at følge en 
falſt Ven, Diotiſalvi Neronis Raad, at opfige og indse 
drive en Mengde Summer, fom Coemo havde uds 
laant til Borgere i Florents, for. derved igjen at 
ordne fine Finanſer, der ved Faderens Gavmildhed 
havde lidt noget. Served faavelfom ved hans Søn 
Lorenzos Fovlovelfe med Clarice af det ædle mægtige 
Huus Orfini paadrog Pietro fig Folkets Mishag; og 
heraf beſtuttede Neroni og den herſteſyge Luca Pitti é 
Forbindelſe med den fande Patriot Nicolo Soderini ſamt 
den perfonligt mod Mediceernes Familie opbragte Agnos 
lo Acciajuoli at benytte fig til hans Fald. De fremlag⸗ 
de formeligt en Lifte, hvorpaa Mediceernes Fiender 
tegnede fig. Pietro, ſom fif derte af vide, [od og fine 
Venner tegne deres Navne hos fig, hvilfet ogſaa mange 
af dem, der havde tegnet fig hos hans Fiender, gjorde af 
Frygt. Efter forgjeves Forføg paa moderate Forholds⸗ 
regler til at forandre Regieringen, beſluttede de Miss 
fornøiede at dræbe Pietro paa hans Landfted i Carreggi og 
bemægtige fig Herredommet ved Hjelp af Mardefen af 
Ferrara. Men Lykken forlod ei Mediceerne; Anflaget 
blev røbet for Pietro, hvorpaa han begav fig fra Carreggi 
1466 med en talrig Skare Bevæbnede til Florents. 
Bevogtet af diffe holdt han fig nu rolig i fit Huus. Hans 
Modſtandere bevæbnede fig vel og, men tabte Modet da 
Luca Pitti faldt fra dem, og, da Pietro i en Tale havde 
foreftillet en Deputation af anſeete Borgere fit Maades 
hold og at han aldeles ikke forlangte den udløbne Balias 
Fornyelſe, og Folket ei vilde foretage fig noget imod 
bam, adfpredtes hans Fiender gandſte, og deres Overhos 
veder flygtede fra Florents. Kort derpaa blev Balia 
fornyet for det mediceiſte Partie, og dets Magt var ftørre 
end forhen. Mediceernes Tilhængere dannede ef mere 
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enkelte Partier i Republiken, men var eet med denne. 
Til for Krenkelſe for Pietro misbrugte de ovrige Mede 
[emmer af Balia deres Magt til alleſlags Undertrykkel⸗ 

ſer, hvilke han, ſom næften ftedfe var fengeliggende, ei 
funde hindre; han havde derfor ifinde at tilbagekalde 
fine forvifte Fiender, for derved at holde fine Venner i 
Ave, da Døden overilede ham (1469). Mediceernes 
hemmelige Fiender, (thi offentlige havde de nu et mere) 
troede, ved hans Sonners, Lorenzos og Guilianos Ung⸗ 
dom og Uerfarenhed, at det nu var Tid at gjøre et Forſog 
til at ſtyrte de alt for mægtige Mediceer. J Forftaaelfe 
"med Pave Sixtus 4de og Erfebiffopven af Piſa, Frans 
ceſco Salviati, indgik Pazzierne, den førfte Familie ef» 
tergMediceerneé, en Sammenfværgelfe mod Lorenzos og 
Giulianos Liv, hvilfen de, efter mange feilflagne Forſog 
endelig bragte til Udførelfe den 260de April 1478 & 
Kirken St. Reparata. Men Lorenzos Mord flog Feil; 
Giuliano blev myrdet, men alle de Gammenfvorne 
maatte bøde med Livet og Familien Pazzi med fit Fald, 
da Folket ſtrar bevæbnede fig til Fordeel for den yndede 
Familie. Lorenzo, fom nu var Familiens eneſte Overs 
hoved og meer end nogenfinde befæftet fom Statens Kors 
ftander, vifte fig fine ſtore Forfædre værdig, ja overgik 
dem endog i Klogſkab og Maadehold, faavelfom i Aøis 
modighed og Gavmildhed, men ifær i priisværdig, virk⸗ 
ſom Iver for Kunfter og Videnſtaber. Ved Forbindelz 
fer med Venedig og Mailand vidfte han at befEptre Flos 
rents mod Pavens og Kongen af Neapels fiendtlige Ane 
flag." Derpaa reiſte han felv til Neapel og vandt Kon⸗ 
gen forhen fin og fin Stats bittreſte Fiende og gjorde 
ham til fin hjerteligſte Wen og Bundsforvandte imod 
den uforſonlige Paves og de troløfe Venetianers Angreb. 
Overhovedet bragte han ved fine vife Forholdsregler, ved 
fin ligeſaa redelige ſom kloge Politik diſſe Italiens Hos 
vedmagter ien Ligevægt, der lige til hang Død ſtaffede 
alle Sikkerhed og Roe til deres Velſtands Udbredelfe og 
Befæftelfe. Store Uheld bevægede ham til at opgive 
den Handel, ſom Mediceerne hidtil havde ført, ſtjondt 
tit ved utroe fit ved uduelige Betjente. Skjondt diſſe 
Ubeld ofte bragte ham i ſaadan Pengeforlegenhed, at 



28 En Med 

han maatte laane ſtore Summer af det offentlige Skat⸗ 
kammer, fandt han ſig dog iſtand til, da han drog ſin 
Formue ud af Handelen, at fjøbe vidtføftige fyrſtelige 
Herſkaber og ei alene pryde diffe med Palladſer af konge— 
lig Pragt, men ogfaa ſmykke Florents med herlige Syge 
ninger: J den lange Fred, ſom hans Klogſkab ſikkrede 
Republiken, frydede San Florentinerne ved ſmagfulde og 
glimrende Folkefeſte og fig felv ved Omgang med fin Tids 
meeſt aandrige færde, ſom Demetrius Chalkondylas, Ags 
nolo da Montepulciano, Chriſtoforo Landini og fremfor 
alle den fore Johan Pico af Mirandola, hvilfe hans 
Berommelſe og hang Indbydelſe kaldte til Florents og 
hans kongelige Gavmildhed befønnede. Hadret af alle 
Europas Fyrſter, elſtet af ſine Medborgere dode han 
1492 og med ham døde hans Zædrenelanis Lykke. In— 
gen af hans Efterkommere kan ftaae ved Siden af ham. 
Han efterlod tre Sønner: Pietro, gift med Alfonſina 
Orſini, Giovanni, fra fit 14de Aar Cardinal og fiden 
Pave under Navn af Leo 10de, og Giuliano, Hertug af 
Nemours. Pietro, der nu blev Statens Overhoved, 
var allermindſt ſtikket dertil. Inden to Aar havde han 
gjort Hertugen af Mailand og Kongen af Frankerig til 
Republikens Fiender, og ved fin Uklogſkab og Svaghed, 
ifær ved den ufordeelagtige Fred ved Serezna, gjort fig 
forhadte og foragtet af Florentinerne, der i ham faa gjer— 
ne vilde ære den (tore Fader. Diſſe Republifaneres Selve 
følelfe hævede fig endnu engang; han blev berøvet Regjes 
ringen og man forvifte ham med hang hele Slægt. Efter 
flere forgjeves Forſog ved Lift og Magt at vende tilbage, 
omkom han i Floden Garigliano, i et Slag der. leverer 
des og hvori han var ved den franſte Hær. Forſt i Aas 
ret 15173 blev hang Broder Cardinal Johan igjen ops 
tagen i fin Fedreneſtad, ved en Opſtand, ſom Folfepræs 
dikanten Hieronymus Savonarola vakte, og, da han næs 
ſte Aar blev Pave, hævede Gan ſnart igjen fin. Familie 
til dens gamle Glands. Pietros Sen, Lorenzo, af 
Paven udnævnt til Hertug af Urbino, blev Statens 
Overhoved, dog endnu uden fyrftelig Titel og under den 
ſedvanlige republikanſte Form. Cfter hans D2Dd (1519) 
blev hans Fætter (efterAndre hans uægteSøn) Aleſſandro 
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Beſtyrer afFlorente. Da YFuiius af Medici, en nægte Søn 
af den 1473 myrdede Giuliano (efter Nogle endog Ales⸗ 
fandros Fader), i Aaret 1523 befteeg Paveſtolen under” 
Mavn af Clemens 7de, og, da — Datter Catha⸗ 
rina 1533 biev den franffe Prinds Henriks (ſiden Sens 
rik 2dens) Gemalinde, kunde man forudſee, at den 
Sfiafrihed, Florents endnu nød, ſnart vilde fane Ende. 
Vel ſyntes Florentinerne af vilde overholde den, ja endog 
gjenerhverve fand Frihed, thi de forjagede (1527) den 
laftefulde Aleſſandro; men dette var den republikanſte 

Aands ſidſte Opluen, hvilken ſnart ſtulde qvæles for ſtedſe 
ved udvortes Magt. Efter Clemens den 7des Forlan⸗ 
gende, beleirede og indtog Keiſer Carl ste Florents 
(1531), indfatte igjen Aleſſandro, udnævnte ham. til 
Hertug af Florents og formæflede ham. med fin naturlige 
Datter Margarethe. Da Aleſſandro, den ſidſte Deſcen⸗ 
dens af den ſtore Cosmo, var bleven myrdet af Lorenzo 
de Medici (af den fra Cosmo's Broder Lorenzo nedſtam— 
mende Linie) 1537, gjorde Florentinerne vel endnu et 
fvagt Forſog paa at gjenovrerte Republiken, men Carl 
steg Magtſprog befordrede Como iſte (af en anden 
Green af ſamme Hovedlinie) til Hertug i Florents. 
Denne Cosmo (Cosmus), der fEyldte de ældre Mediceers 

Foͤrtjſeneſter fin Storhed, befad vel deres Snildhed, men 
ei deres Dyder. For at filtre fin-Storhed lod han fig 

"det være magtpaaliggende, aldeles at udrydde Tamis 

lien Strozzi, fit Huſes Arvefiender (1554). " Til den 
levantiſte Handels Beſtyttelſe imod Tyrkerne ſtiftede 
han en nye geiſtlig Orden nemlig den hellige Stephans. 
Efterat han ved Spaniernes Hjelp ogſaag havde gjort fig 
til Herre af Siena (1557) og desuden ved andre Erhvers 
hvervelſer udvidet Statens Diſtrikt [od han fig af Pave 
Pius zte give Titel af Storhertug i Tofcana, hvorimod 
dog Keiſer Maximilian 2den proteſterede. Forſt Coés 
mo's Søn og Efterfølger Frants erholdt for en Sum 
Penge Befræftelfe paa denne Titel af Keiſeren, hvis 
Soſter Johanne han ægtede (1575). Frantfes anden 
Gemalinde var den berømte Venetianerinde Bianca Cas 
pello, der af fit Fedreneſtads St nat erkleredes for Res 
publikens Datter for at gjøre hende denne Formæling 

⸗ 
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værdig (See Capello). Hans Datter Maria blev gift 
med Henrik 4de af Frankerig. Denne Green af Famis 
lien havde ei, ſom den med Aleffandro uddøde, opgivet 
Handelen. Selv fom Fyrfter fortfatte Cosmo 1fte, hans 
Søn Frants 1fie, dennes Broder og "Efterfølger, den 
forrige” Cardinal, Ferdinand i1fte faavelfom Cosmo 
2den (1609)endnu Handelen. Frants ifte drev endog 
Detail:Kræmmerie, hvilfet dog Ferdinand igjen opgav. 
Under diffe førfte Storhertuger blomftrede endnu Kun» 
fter og Videnſkaber i Florents, og derpaa ſaavelſom paa 
den fine Politik, de lagde for Dagen, fjendte man ends 
nu Efterkommerne af de fore Mediceer fra det 15de 
Aarhundred. Men gandſke anderledes blev det under 
Ferdinand 2den, Cosmo 2dens Søn, der fom til Res 
gjeringen 1621 ien Alder af 11 Aar. J hans Min: 
dreaarighed erholdt Geiſtligheden og ved den det pavelige 
Hof en hoiſt fordærvelig Indflydelſe paa Statsforvalt⸗ 
ningen og beſtemte ham til, med Tilfidejættelfe af fine 
Forfædres Politik, gandſte at kaſte fig i Armene paa 
Spanien og Øfterrig; et Venſkab, der benyttedes af 
diſſe Hoffer, tilat træffe uhyre Summer rede Penge, 
'af det for uudtømmelige anſeete mediceiffe Skatkammer. 
Han regrerede 49 War og hans af Munke opdragne og 
og for al Duelighed til Regjeringen blotrede Søn Cosmo 
3die 53 Aar (fra 1670:1723), et Aarhundred, hvori 
Tofcana fom i den føraeligfte Forfatning formedelft en 
uhyre Statsgjeld og Tilſtoppen af alle Nationalvelſtan⸗ 
dens Kilder. Til Lykke var Johan Gaſto, Cosmo den 
3dieg Søn, den ſidſte af denne fordum faa hæderrige, men 
nu uden Haab om Gjenfødelfe udartede Stamme. Han 
døde 17737 efter en daadløg Regjering , og efterlod, 
ifølge Wienerfredens Forudbeſtemmelſe (1735), Store 
hertugdommet Tofcana til Hufet Lothringen. Frants 
Stephan, før Hertug af Lothringen, derpaa Storhertug af 
Toſcano (fiden Keiſer Frants 1fte) indgik fort derpaa et 
Forlig med Johan Gaftos Søfter, Enkechurfyrſtinde af 
Pfalz, den fidfte af der mediceiſte Navn, ifølge hvilket 

han bragte alle den mediceiſke Families Allodialgodſer, 

folgeligt og de beromte Kunſtſkatte, ſom hendes kunſtel⸗ 

ſtende og kunſtfremmende Forfædre havde ſamlet, til fig. 
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Han Son, den viſe og gode Leopold lod Toſcana ved 
fin 26aarige Regjering glemme over hundrede Aars 
Forfald. 

Medicin ev Videnſkaben om Livets Idee og fams 
mes Yttringer paa ef Individium og den Kunſt at vedfis 
geholde det i fin fuldkomneſte Levetilſtand (Sundheden) 
eller føre det tilbage til ſamme. Det er nødvendigt at 
antage, af Medicinen baade cer BidenfEab og Kunſt, der 
beſtaae ved Siden af hverandre og have ajenfidig Indfly⸗ 
delfe paa hverandre, men faaledes, at hverken den ene 
eller den anden maa herſte. Kun for ſaavidt Intellie 
genfen tilegner fig Primatet for det Practiſte, for faas 
vidt Foreſtillinger maae gane forud for Handlinger, fan 
man ſige at Kunften er afhængig af Videnſkaben. Men 
ſels Medicinens Kunſtſide har ingen ringe Indflydelſe 
paa den videnſtabelige. Erfaringer i lykkelige og ulyk— 
kelige Curer have ikke fjeldenei alene forandret Syns— 
maader af denne eller hiin Sygdom, men og, naar de ere 
"blevne talrigere, virket beſtemt nof paa Videnſkabens 
Hele. Der er opkaſtet ſtor Tvivl om Medicinen virs 
kelig baade er Videnffab og Kunft og mange $ndvendinger 
ere fremførte. Men, uagtet den ei endnu har naget 
Fuldkommenhed, ev dog vift nof alerede der, der er er— 
kjendt i Medicinen, værdigt af hede Videnſtab. Medi— 
cinen fÉal og vil være Videnſkab og Kunſt, og hvo der 
blot udelukkende fager Henſyn til den ene eller den ans 
den, vil altid fun blive eenſidig, ja han vil i denne 
Eenſidighed hverfen nage det ene eller der andet Maal. 
— Vi komme nu til Betragtning af Medicinens Gjens 
ftand, for ſaavidt den er Bidenffab og ding Formaal 
for faavidt den er Kung. At Ideen om Livet er den 
herffende for den medicinffe Videnſtab ev ovenfor fagt, 
og i det Forſtanden reflecterer paa ſamme, deducerer den 
og fører den over Abſtractionernes Broe pan de enkelte 
Phoenomener, opftaaer Medicinens Videnſtkab, og, i det 
Ideen føger af realiſere hvad vi falde pracktiſt Fornuft, 
fremfommer ſammes Kunſt. — Ved Forſtjelligheden i 
Medieinens Kilder var det let muligt, at den bearbeide— 
des paa forſtjellige Maader; og Enhver er og endnu til⸗ 
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boielig til Hovedfynsmaaden af ſamme at rette fig efter 
fin Individualitet. Men fnart indrømmes Overherre⸗ 
dømmet den fandfelige Jagttagelſe (Empirismus), ſnart 
Forſtandens abftracte Begreber (Dogmatismus, Eklek⸗ 
ticismus, Skepticismus) ſnart Fornuften (Rationalis⸗ 
mus). a) Empirismus bliver i fin meeſt raa Tilſtand 
blot fraaende ved Phoenomonet og drifter fig vel endog 
fil af paaffaae, man ffal blot fee og handle efter hvad 
man har feet. Den raa Empiriker foreſtriver Midler 

ten Sygdom, fordi han hav hort eller felv iagttaget, at 
de i lignende Tilfælbe have nyttet; han giver dem uden 
at anftille videre Betragtninger og uden at have andre 
Grunde. Anſeer Empirismen fig fom underordnet For— 
ſtahden faldes den den luttrede; men Empirismen blts 
rev ført Menneffet og ders Intelligens fuldkommen 
værdia, naar den ſtiller fig under Fornuftens Control 
(rationel Empirismus). Den ——— Empiriker færs 
ter Priis paa Jagttagelſen, men ei for ſtor; han ſeer 
ei ſom Dyr, men og ſom Menneſte og han finder noget 
Hoiere i Phoenomenet. b) Ogſaa Forſtandsſynsmaa⸗ 
den af Medicinen viſer ſig under tre Skikkelſer; men 
reneſt i Dogmatismus. Et eller andet abftract Begreb 
henſtilles ſom Princip, for at man af ſamme Fan udlede 
og, fom man ſiger, forklare de enkelte Phoenomener. 
Paa denne Maade opkom de forſtjellige Syſtemer i Mes 
dicinen. Men ſom Phoenomenerne finne reduceres til 
tre Claſſer, den mechaniſke, demiffe og dynamiſte, faas 

ledes kunne og de mebicinffe Syſtemer inddeles i medar 
niſke, chemiſte og dynamiffe. Den medaniffe Synge 

maade af Organismen uddannede fig reneft men og meeſt 
eensſidigt i Jatromathematikernes Syſtem, hvilfer fors 
anledigedes ved Harveys ſtore Opdagelſe og ved Descar⸗ 
tes's Philoſophie, og bearbeidedes af Keill, Sauvages, 
Bernoulli, Hamberger o. a. Diſſe ſogte ved mathema⸗ 
tiffe Beregninger og Organernes udvortes Form at 
forklare de fyge og funde Functioner. Ogfaa i Solidars 
theorien, der herforer alle Livsphoenomener til de fafte 
Dele og fun regner Safterne ſom noget udvortes for 
Organismen, herffer endnu den medanife Synsmaade, 
omendſkjondt andre Principier tildeels ere tagne til 
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Hjelp af Solidartheoretikerne. Blandt de faſte Dele 
fEal det endeligt ijær være Nerverne, der bevirke alle 
Livsphoenomener, dog nærmer den herfra udgaaende 
Merverheorie fig alerede den dynamiffe Synsmaade 
af Organismen. Sfølge denne er det Kræfterne,. hvor— 
til man ei fjelden ophoiede Materiens Egenſkaber og 
under hvilfe man forſtod denne eller hiin Yttring af 
Livet tenkt fom Aarſag; ſom frembringe alle Livs— 
phoenomener. Galen, men endnu mere Galeniker— 
ne antage næften faa mange Kræfter fom der gives Tuner 
fioner, og diſſe bleve endeligt udledede af cen Livskraft, 
der fEulde betinge alle Forandringer. Snart var der ogs 
faa Sjelen, der frembringer alt i Legemet, ſnart et gaade— 
fuldt Væfen, faldt Archeus, der indtog den ſenere opſtil— 
lede Livsfrafts Plads. Denne dynamiffe Synsmaade 
af Organismen blev endeligt i de nyefte Tider drevet igjen» 
nem af I. Brown i den ftørfte Reenhed og Conſeqvens, 
men og med den meeſt urilfredsſtillende Eenſidighed. 
Men i alle pan flig Grund byggede Syſtemer blev dei Les 
gemlige i Organismen uberørt. Efterat Chemien i de 
nyeſte Tider havde. gjort ftore Fremſtridt, ſogte man at 
benytte den til at forklare Legemernes Blanding. Dog 
havde alerede forhen Sagttagelfe lært, at Organismen. 
er ſammenſat af forſtjellige Stoffe, og mange af dem are 
og opftillede ſom hypothetiſte Aarſager til alle Phoeno⸗ 
mener. Men, da nu al Blanding gaaer for fig i den flys 
dende Tilftand, faa indrømmede Jatrochemikerne Legee 
mets Safter Fortrinnet for de fafte Dele og ſaaledes ops 
fom gumoralpatbhologien, der er fremftillet under de 
mangfoldigfte Former fra Hippokrates til vore Tider... — 
Paa flig Maade opfom i Løbet af 2000 Aar en. ftor 
Mængde forſtjellige Syſtemer. Men blev eet eller andet 
holdt. mod. Erfaringen og prøver uden Fordomme , ſaa 
maatte altid det Reſultat fremfomme, at fun en Deel 
af Phoenomenerne forklaredes ved Syſtemet; og, hvo der 
forhen havde hyldet et Syſtem og koin til denne Overbe⸗ 
viisning, beholdt vel det Gode og opgav Syſtemets ſtor 
re Fordringer Saaledes opkom Eklectismus, der fra 
Empiriens Standpunkt betragter og Lu ofte de. dogmati⸗ 
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ſke ved Forſtanden ſkabte Syſtemer. — Hoiere frem⸗ 
ſtrebende fees Skepticismen, dog endnu i Forſtandens 
Region. Den erkjender det Urtilfredsftillende i enhver 
Videnſtab, der blot er rodfæftet i Forſtanden og vover et 
at hæve fig over famme, hvorfor den hellere tvivler om 
Videnſkaben overhovedet og fammes Mulighed. Den 
Gar undertiden, fEjøndt fjeldnere end enfver anden Be: 
tragtningsmaade, viift fig blandt de philoſophiſte Læger. 
c) Vel har i mangt Hoved en Fornuftſynsmaade (Ras 
tionalismus) i Naturvidenſtab og Medicin rørt fig; 
endnu oftere ere vel Ideer tagne af Fornuftens Skjod, 
yttrede under forfEjellige Mavne, udſmykkede med mang⸗ 
foldige Billeder og ſammenlignede; men Efterfolgerne 
bleve ſtagende ved Ord og Billede og hævede fig et til 
Ideen, til det, ſom Æulde betegnes; eller man overførte 
Fornuftideen umiddelbart og ei ved Deduction og Ab⸗ 
ftvaction over paa Erfaringen, og opſtillede ſaaledes reli— 
gioſe og myftiffe Syſtemer, der endnu ei have beriget og 
udvidet Videnſkaben det mindſte. Man maa altſaa tage 
fig iagt for en Rationalismus, der gaaer for vidt, og dets 
te fan fun ſtee ved at indromme Forſtanden og” Erfarin— 
gen fine velgrundede Rettigheder. Kun hvor Jagttagel—⸗ 
fe, Reflexion, Abſtraction, Deduction og Conſtruction 
gjennemtrænge og vexelviis underſtstte hverandre, kun 
der vil og Videnſtab og Kunſt fremſtage i deres hele Glo— 
rie. — Saaledes er da Mediecinens Videnſtab og Kunſt 
bearbeidet i meer end 2000 Aar og har endeligt erholdt 
en ſaadan Udftræfning, at det blev nødvendigt at dele 
den t flere Grene, fom man falder Doctriner. Er nu, 
fom ovenfor er antaget, Medicinen VWidenffaben om 
Livsideen, faa bliver der den høiefte Opgave for Medicis 
nen at beftemme denne Idee hvorpaa alle dens enkelte 
Dele berde. Dette fan ei ſtee tilfredsſtillende uden at 
opfatte den i fin ſtorſte Almindelighed, ja i dens Abſolut— 
hed. "Hertil udfordres en Mængde Videnſkaber: 1) 
Ulmindelig philoſophiſt Naturvidenſkab, der vel og 

er bleven Faldt Naturens Metaphoſik, Naturphiloſophie; 

2)Phyſik; 3) Chemie; 4) Cosmologie (fædvanligt 
Aftronomie) og Cosmogenie; 5) Geologie og Geos 
genie; fom Dele af Geologien Fan man anfee Atmo⸗ 
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ſphæerologien, Zygrologien og Mineralogien; 6) 
Phytologie (Botanik) og 7) Zoologie, der indbefatter 
den faa kaldte anatomia og physiologia comparata 

og Naturhiſtorie. — Ale diſſe Doctriner ere vel nod— 
vendige og nyttige for Lægen og have en ſtor Indflydel⸗ 
fe paa de-egentligt medicinfe Doctriner, men funne 
ſtrengt taget ei regnes til Medicinen, hvilfet ſadvanligt 
helfer ikke er Tilfældet; men de maae her omtales for af 
lære af fjende alle de Grene, ſom Medicinens Grunde 
idee, Ideen om Livet ſtyder. Cr nu Menneffet det 
Individuum, hvorpaa Medicinen vil erkjende Yttringer⸗ 
ne af Livsideen, er det Menneſtet, bet ſom Kunſt vil ere 
holde i den fuldkomneſte Tilfand, faa-maa naturligviis 
alle de Videnſtaber, der betragte Menneſtet, ſtaage i 
noie Forhold til den. Hertil høre: 8) Anthro⸗ 
pologie, der vel beſtemmes forfEjellig, dog vel bedſt ſaa⸗ 
ledes, af den betragter SMenneffers Eiendommelighed og 
dets ForfEjellighed fra Dyrene; 9) Menneſtets giſto⸗ 
tie, der handler om Menneffets Fremſtriden og Udbres 
delfe pag Jorden og Racernes deraf følgende ForfEjellige 
hed; 10) Pſychologien, der fornemmeligt lærer at 
fjende Menneſkets aandelige Livspyhboenomener; 11) 
Anatomien (fee denne Art.), der opdager Organernes 
Skikkelſe og Stilling ved kunſtig Aabnen af døde Legemer 
og befÉriver famme i deres enfelte Dele ſom Oſteologie, 
Knoglerne, fom Syndesmologie, Senerne, ſom My⸗ 
olygie, Muſtlerne, ſom Splanchnologie, Indvol⸗ 
dene, ſom Angiologie, Karrene, ſom VNevrologie, 
Nerverne, ſom Adenologie Kirtlerne; 12) den orga⸗ 
niſte Phyſik, Hvori det menneſkelige Legemes mechani⸗ 
ffe Phoenomener ſom Figur, Storrelſe Tyngde 1. 
fremſtilles; 13) Anthropochemie, der larer de enkelte 
Deles Blanding, og 14) Phyſiologien, der betragter alle 
denævnte Phoenomener i Forening med hverandre og med 
de dyna:niffe, der ere dens Eiendom. S denne erfjende 
vi Baſis for alle de Videnſtgber, der i ſtrengeſte Fors 
ftand høre til Medicinen og fom nu følge. De grunde 
fig paa den tredobbelte Tilſtand, hvori Livet viſer fig 
nemlig paa Sundhed, Sygdom og øelbredelfe, Den 

€ 2 
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Videnſkab, ſom handler om Sundheden, dens Va— 
ſen, foraarſagende Momenter eller Betingelſer eller 
dens Tegn kaldes 15) 8ygienie eller Diaͤtetik, naar 
den abſtraherer Sætninger af hiin og fremftiller ſom Reg» 
ler, der for Sundhedens Skyld ſtulle iagttages, faa at 
hiin er en renere Videnſtab, men denne ogſaa fordrer et 
Kunſtformaal. Særdeles Modificatidner af den ſidſte 
give Makrobiotik (fee denne Art.), Eubiotik, Polybiotik, 
Prophylaktik. 17) Pathologie kaldes Leren om Sygdom⸗ 
men, dens Vaſen, dens Oprindelſesmaade og dens Phoes 
nomener. Leren om Sygdommens Oprindelſesmaade 
fremſtilles vel og ſom en ſerſtildt Doctrin under Navn af 

Pathogenie og blev fordum noget eenfidigt kaldt Antios 
logie, hvorimod Læren om Sygdommens Phoenomener 
heder Symptomatologie (bedre maaſtee Phoenomenolo— 
gie). Men Sygdommen, ſtjondt den efter fit Veſen 
kun er een, viſer fig under færdeles mangfoldige Former 
og Skikkelſer, der ſedvanligt kaldes Sygdomsformer 
eller og enkelte Sygdomme; 13) Noſologien handler 
om diſſe, deres Aarſager og Symptomer og beftræber fig 
ifær for ved Inddeling at danne et Heelt af denne Mangs 
foldighed og opſtille et ſaakaldt noſologiſt Syſtem. 19) 
den pathologiſte Anatomie giver Kundffab om de mes 
djanifEe og Structurforandringerne, og 20) den patho⸗ 
logiſke Chemie, naar den engang vil eriftere, om Des 
lenes Blandingsafvigelſer i ſygelig Tilſtand. Af Antio— 
logien udgaaer 21) Anamneſtiken eller den Kunſt, af for 

regaaende Aarſager at flutte til den nærværende Tilftand, 
na af Symptomatologien 22) Semiotik, Diagnoſtik, 
Prognoſtik. Den førfte er den Kunft, af Symptomer: 
ne at flutre til Sygdomstilſtanden; den anden er Kuns 
ften ved lignende Symptomer at flutte til en forfEjellig 
Sygdom, og den tredie er endeligt den Kunſt, af det Fors 
bigangne og Nærværende at udfindeden tilfommende Tils 
ſtand og Sygdommens Udfald.— 23) Therapie er Læren 
om Sygdommenes Helbredelſe 9: sm Helbredelſens Væs 
ſen, Tegn og Aarſager, og den erholder ſedvanligt ved 
denne Leilighed Navn af almindelig Therapie: 24) 
den fpecielle Therapie handler om de enfelte Syg» 
domme og deres Helbredelſe. Staaende ved Siden af 
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denne og mangfoldigen indgribende i den finde vi 25) 
den pſychiſte Lægefunft, der befatter fig med Aands⸗ 
forftyrrelfer og hvorledes man overhovedet ved at virke 
paa Aanden fan bidrage til Legemets Helbredelſe; 26) 
Chirurgien, der betragter de medaniffe Sygdomme 
og Maaden ved mechaniſke Midler at helbrede dem, og 
endeligt 27) ars obstetricia, Accouchementvidenſtaben, 
der har til Formaal at lette og fremme Fødfelsforretnins 
gen. — Gaaer man nu derimod ud fra Helbredelfens 
udvortes Midler faa erholde vi 28) materia medica 
der betragter de enkelte Lægemidler efter en vig Orden, ans 
giver ved hvert dets udvortes Egenſtaber og Virkemaade 
paa Organismen; med denne forener fig 29) Pharma—⸗ 
cien, der lærer at gjemme de ſimple Midler og tilberede 
de fammenfatte, hvoraf der ſteſſe maa være Forraad i 
Officinet; og 30) Sormularlæren, der vifer, hvorledes 
Lægemidlerne bedſt kunne anordnes; 31) Cliniken eller 
den medicinſte Praxis benytter endeligt Reſultaterne 
af alle diſſe Doctriner og gjør Anvendelfen, men taber 
derhos den videnſkabelige Form og opſtiller Kunſtregler. 
32) $ Medicinens Siſtorie og Litterærbiftorie feer 
man hen til dens Uddannelfesmaade og Fremgang og efs 
terforſter ſamme. Med Henſyn til Staten og Borger⸗ 
nes Bel idet Hele hav man 33) Statslægevidenftab, 
der inddeles i medicin Politie og medicina forensis, 
34) den populære Medicin føger at bibringe Almuen 
Eet og Andet af Medicinen; den vigtigfte Deel af fams 
me ev Gjordemodervidenffaben. — Alerede den biftoris 
ſte Kundffab om diffe faa talrige Doctriner forudfæts 
ter mangehadnde Talenter og Forkundſtaber, men 
den practiffe Anvendelſe ellev Udøvelfen af den medicinſke 
Kunſt fordrer endnu mere. Lægens Kald er derfor lige— 
faa vanffeligt fom vigtigt (See Art. Læge). 

Medicina forensis er Indbegrebet af alle de 
Kundſkaber, famlede af Legevidenſkabens ſamtlige Dele, 
der fætte Lægen iftand til af meddele Domſtolene den nøds 
vendige Underretning i Retstilfælde, hvis Gjenſtande 
ved medicinffe Grundſetninger kunne erholde det rette 
Lys. Den dertil beftemte Læge bør ei alene beſidde de 
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grundigſte Kundſtaber i fin Videnſtkab, men og daglige 
gjøre fig befjendt med ſammes Fremſtridt. En ſaadan 
Lege maa foretage ſig Beſigtelſer og Underſogelſer med 
levende og døde MennefÉer, og undertiden, ſom ved For⸗ 
givelfer, chemiſte Underſogelſer med andre Legemer. Gjen⸗ 
ſtandene for Medicina forensis er i Almindelighed fol⸗ 
gende: Underſsgelſe af alle Beffadigelfer hos Menneſke— 

sne, Beſtemmelſe af ſammes Dødelighed efter deres Art, 
fom Saar, QOvæftninger, Forvridning, Beenbrud, Be⸗ 
tændelfer, Forbrændelfe 2c.; eller efter Beſtadigelſernes 
Mængde, eller efter den beſfadigede Deels Beſtaffenhed 
f. Er. Hovedet, Halſen, Bryftet og Underlivet, de ins 
dre Dele 26.37 videre Underføgelfer om Forgivelfer, 
Selvmord, Jvælen; om mistænfelige Fødfler, Miss 
foftre, døde eller endnu levende Born, Underføgelfe om 
et Barns Død før eller efter Fodſelen ved Lungeprove 
(fee denne Art.); Underſogelſe om foregivne eller Æjulte 
Sygdomme; Beftemmelfe om Cen duer til Militaivtjez 
nefte, Beſtemmelſe ved Tvivl om et Menneſtes Alder ; 
Underføgelfer i Tilfældet af lovſtridigt Samleie og tvivls 
ſom Avleevne. 

Medien, den fførfte og vigtigſte Provinds i det gamle 
perſiſte Rige, hvis Grendſer mod Øft vare Hyrkanien og 
Parthien, mod Syd Perſis og Suſiana, mod Veft 
Affyrien og Armenien og mod Ford det cafpiffe Hav, 
indbefattede det nuværende Iran, Adſerbidſchan, Gilan 
og den veſtlige Halvdeel af Mazanderan. Landet var 
ifølge fine mange Bjerge befæftet af Naturen, beboet af 
ſtridbare Mænd og tildeels vel dyrfet. Endnu før den 
perſiſke Periode var Medien befjendt i Hiftorien fom et 
eget uafhængigt Rige. Ninus, Stifter af det affyriffe 
Monarchie, erobrede ogſaa Medien. En Statholder i 
Medien gjorde Oprør mod den aſſyriſke Konge Sardanas 
vel, og Medien blev et uafhængigt Rige, Æjøndt vi ei has 
ve fuldftændige eller fammenhængende Cfterretninger om 
dets Hiſtorie. Dejoces fFal være fat paa Thronen for 
fin Retfærdighed ſom Dommer (710 før Chr.) og prydes 
de Mediens Hovedſtad Ecbatana med et prægtigt Slot. 
Ham fulgte Phraortes, der erobrede Perſien, men oms 
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kom ti et Slag mod den nye⸗aſſhriſte Konge Sassdochin. 
Under Cyaxares ſkeedte et Indfald af Scytherne; han 
førte og en Krig med den lydiſke Konge Alyattes og erobs 
rede i Forening med Nabopalaſſar det affyriffe Riges Hos 
vedffad Ninive. Den fidfte Konge i Medien var Aftpas 
ges, der blev ;overvunden og ftødt fra Thronen af fin 
Datterføn Cyrus (560. Medierne bleve nu underkaſtede 
Perſerne, ſom de hidtil havde anſeet for et ubetydeligt 
Folk; men ſnart bleve de Overvundne Seierherrernes 
Lærere ei alene i Privatlivets Sæder og Skikke, men og 
i offentlige Indretninger. Efter Cyrus blev Medien 
ſtedſe i uafbrudt Forbindelfe med de ovrige Dele af det 
perſiſte Rige; fun de nordveftlige Dele, ber før Cyrus 
havde hørt til Aſſyrien, losreve fig for nogen Tid fra de 
øvrige. Efterat Alexander havde erobret det verfiffe 
Monarchie gav ban Medien tihen indenland Stathols 
der ved Navn Atropates, men berøvede ham ſamme igjen 
ſiden. Dog feer man af den. ſenere Hiſtorie, at denne 
holdt fig i de nordlige Bjergegne, ſelv da Medien, efter 
Alexanders Død fif fin egen macedoniffe Statholder. 
Hans Værdighed gif i Arv til hans Efterkommere, der, 
uagtet Parthernes, Armeniernes og Romernes farlige 
Naboſkab, deels ved Eftergivenhed, deels ved Vaaben— 
magt vidſte af vedligeholde deres Uafhengighed. J de 
forſte romerſte Keiſeres Tid var Landet. endnu uafhæns 
gigt, men fiden kom det under Parthernes Herredomme. 
Medien beftod af tre Hoveddele: ar det fydlige egentlige 
Medien, ogſaa falde Stor⸗Medien med Hovedftaden 
Ecbatana; af Atropatenea: Atropates's Land; og af 
de nordlige Strøg langs det cafpiffe Hav, Nord— 

vmedien. 

Maedina, Medina al Nabi eller Prophetens Stad, 
even lille Stad i den arabiffe Provinds Hedſchas og er 
bleven berømt deraf, at Muhamed flygtede derhen 622 
for Chriſti Fødfel og ligger der begraven i en af ham ſelv 
hygget Moſchee. Det efter Foregivende endnu ufortæs 
rede Liig findes i en Kifte af hvidt Marmor", der ſtaaer 
paa Jorden imellem Califerne Abubekers og Omars Liig— 
kiſter og er bedekket med koſtbare Teppener. Graven bes 
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vogtes af 40 førte Gildinger. J Bygningens øvre 
Stokverk ſtulle findes ftore Skatte af Guld, Sølv og 
Wdelſtene, lutter Foræringer af fromme Troende; de 
ere beftemte til Brug for Sultanen i Tilfælde af en Reli— 
gionskrig. Medina ftaaer under Sherifen af Mecca, der 
fender en Statholder og Beſetning derhen. Den tyrki⸗ 
ſte Keiſer har og nogle Soldater der. 

Medoc ſee Bine. 

Meduſa, een af de tre Gorgoner (ſee diſſe) var den 
enefte dødelige blandt diſſe Soſtre. Neptun forelſkede 
fig i hendes Skjonhed og omarmede hende i Minervas 
Tempel. Gudinden, fom herover blev hoiligt opbragt, 
røvede Synderinden fin Skjonhed og omffabte hende til 
et hesligt Uhyre med Slangehaar; hendes Dine tillage 
de hun den frygtelige Kraft, at de forvandlede Enhver, 
der ſaae paa dem, til Steen, Perſeus dræbte hende ens 
deligt ved Hjelp af Pluto og Minerva, afffar det 
frygtelige Hoved og overgav der til Minerva, der befeſtede 
der paa fit Skjold og gjorde Brug deraf i Giganterkri— 
gen. Af den dræbte Meduſas Blod fremkom Pegaſus 
og Chryſaor; efter Ovid ogfaa Lybiens mange Slanger. 
J Grakenlands ſtjonne Kunftperiode blev det hæslige 
Meduſahoved forvandlet til et Ideal af rørende Skjon⸗ 
hed. Diſſe fenere Meduſahoveder, figer Mayer, ere et 
forunderligt blandet Ideal af Ynde og Radſel og ſtjon 
Form og vild Characteer. Paa Titelbladet til Botti⸗ 
gers FuriemafÉe findes tre Afbildninger af Medufahoves 
der efter Oldtidens Foreſtillinger. 

Meermann (Johann), Herre af Dalen og af Bus 
ren, en ſom Menneſke, Lærd og Statsmand lige udmære 
ket Mederlænder, var den enefte Søn af Gerhard Meers 
mann af en gammel anfeet Familie, Faderen er den 
lærde Verden befjendt af fin Udgave af Thesaurus ju- 
ris civilis et canonici pg origines typographicæ 
og blev af den tydſke Keiſer ophoiet i Rigsfriherreſtanden. 
Sonnen blev ei mindre berømt end Faderen. J Leyden 
begyndte han ſine Studier i Sprog, Hiſtorie, Oldſager 
Jura og andre Videnſkaber under forſtjellige Profeſſorer 
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og. fortſatte dem i Leipzig under Erneftr og i Gottingen 
under Heyne, der blev hans udmærfede Ven, Endnu 
ung. begav han fig med fin Ledfager Erp (fiden Profeſſor 
i Heidelberg) paa en lang Reife igjennem England, Ita⸗ 
lien, Frankerig og den ftørfte Deel af Tydſtland. For 
at erholde den juridiſte Doctotværdighed ſtrev og forfvas 
rede han i Leyden 1774 en Afhandling: De solutione 
vinculi, quod olim fuit inter S, K, imperium et 
foederati Belgii republicas, hvilken (od vente endnu 
modnere Frugter. Antallet af hans SÉrifter om Gjene 
ftande af meget forfEjelligt Slags bevifer hans udbredte 
Kundſkaber og hans Iver for Dyd og Relgiøjitet faa mes 
get mere, fom han udgav dem under mange Embedsfor— 
retninger, Omtrent i fit 32te Mar giftede han fig med 
Anna Cornelia Mollerus, Enke efter den lærde Abrah. 
Pirenot, en født Schweizer. Kort efter fit Giftermaal 
begav han fig med fin Gemalinde paa en Reife til Engs 
land, Skotland og Irland. Syv Aar derpaa beføgte de 
en Deel af Tydſkland og Italien og nogle Xar efter reifte 
de lige til Jaroslaw; over hvilke ftore Reiſer Meermann 
[od trykke meget udførlige og nøiagtige Beretninger i 11 
Dele. Efter fin Tilbagefomft anvendte han en Deel af 
fin Tidtil vigtige Arbeider og Kaldsforretninger til Bed⸗ 
(te for Staten og Kirken og til Gavn for de lærde Self aber, 
hvis Medlem han var. Nogle Aar før fin Død blev han 
faldt til Paris og beflædede der tre Aar en Senators 
Embede, dog beføgte han i Selſtab med fin Gemalinde 
fra Tid til anden fit -Fædreneland. Han døde i Auguſt 
1315 meget hædret og den fidfte af fin Familie. Forus 
den hang bekjendtgjorde talrige Skrifter, ifær af hiſtoriſt 
og politiſt Indhold, havde han og, ſom Direkteur for 
Kunſter og Videnſtaber, ftor Fortſeneſte ved Bearbeidel⸗ 
ſen af Iaarbocken van Wetenschappen en Künsten 
in het Koningruk Holland over de Jaren. 1806 
og 1807, hvilke ere trykte 1809 og 1810. Han har 
og efterlade betydelige Arbeider i Manuſkript. Til—⸗ 
ſidſt var han ſyſſelſat med Udgaven af et intereſſant 
Sfrift; Histoire des voyages faits par Pempe- 
reur Charles V depuis Pan 1514 jusqwå son 
mort, par Jean Vandenesse, hvilken Bog han ledſa⸗ 
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gede med Anmarkninger. Han havde ogſaa overſat 
Klopſtocks Meſſias paa Holland —— 1803- 
1815 IV Vol, 4.) 

Mmeerſtum, et Slags Talfjord, ſom man førf i 
de nyere Tider har lært at fiende nøiere. Nu veed man, 
at dette hvide, hvidgule eller blegiſabelfarvede fede, ſeie 
Mineral, der hav et fiint, jordagtigt mat Brud, er mes 
get blødt og let og lader fig ſtjere i Stykker, graves i 
Lilleaften, nær ved Staden Cogni (fordum Ikonium, 
men efter Andre i Egnen af Thivæ (Theben): Naar 
den kommer ov af Gruben er den klabrig blød, men bli— 
ver i Luften fnavt hærdet til en ſaadan Maſſe, hvoraf man 
fan gjøre Pibehoveder. Af der, der falder af, og fom man 
igjen opløfer og bearbeider, gjøre de uægte Hedes Eng 
Pibehoveder. 

Megaͤra, een af Furierne (fee diſſe). 

Mehul (Etienne Henri), een af de tre Inſpectorer 
ved Underviisningen og Lærer i Compoſitionen ved Confers 
vatoiret, ev født i Givet 1763. Organiſten idenne Stad, 

ſom var blind, gav ham den forſte Underviisning i Muſik⸗ 
ken. $ en Alder af 10 Aar blev han Organift hos Francis 
ſtanerne (Recolets) og fo Aar efter givet Organiften i det 
berømte Abbedie Valledieu til Medbjelper. Her lærte 
han Compofitionen af en Tydffer ved Navn Hanfer, en 
meget duelig Contrapunktiſt $ fit 16de Mar kom Mehul 
til Paris og tog Underviisning paa Pianoforte hos Edel— 
man, end engang berømt Meſter. J fit. 18de ar blev han 
foreſtillet Gluck, der indviede ham i den philoſophiſke og 
poetiſte Deel af den mufifalffe Kunſt eg under hvis Vei— 
ledning han fom Studier componerede tre Operaer: 
Pſyche af Voiſenon, Anacreon af Gentil Bernard og 
Lauſus et Lydie af Valadier. Han var tyve Mar gams 
mel, da han forelagde Academie de Muſique en Opera i 
fire Xcter under Titel Cora og Alonzo, ſom dog forſt ef— 
ter 6 Aars Forløb blev opfört. Kjed af af vente compos 
nerede han Euphroſyne, der blev giver eet Mar tidligere. 

Mehul bar giver Theatret følgende Verker: i Academie 
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de Muſique: Cora ét Alonzo 1791; Horatius Coc- 
les, Adrien 1790 tilligemed adſtillige Balletter; for 
Theatre de. l'Opera comique: Euphrosine 1790; 
Stratonice 1792; Le jeune sage et le vieux fou 
1793; Phrosine et Mélidore 1794; la caverne, 
1795; Doria, Le jeune Henri, Ariodant 1799; 
Bion 1800; Epicure i Falledsſtab med Cherubini 
13800; L'irato 1801; Une folie, Le tresor sup- 
posé, Joanna, L'heureux malgré lui 1802; He- 

lena, Le baiser et la quittance 1803; i Selſtab 
med Kreuser, Boyeldieu og Nicolo, Uthal, Gabrielle 
d'Estrées og Les deux aveugles de Toledo 1806; 
Joseph 1807; paa Theatre francois Chorene til Timos 
leon af Chenier. J Aaret 1877 udfom af ham Am- 
phion ou les Amazones øg Valentine de Milan, 
Hans Nationalſange, hvoriblandt Chant du départ 
og Chant du retour ere de berømtefte, erhvervede ham 
den Udmarkelſe, at hans Navn 1796 paa Republikens 

Feſt blev udraabt blandt Componiſterne af førfte Hang. 
Desuden har Mehul udgivet adffilligt for Inftrumentals 
muſikken og to i Inſtitutet oplæfte Beretninger, den ene 
om Muſikkens Tilſtand for Fremtiden i Frankerig, den 
anden om Arbeiderne af Eleverne i Conſervatoriet, hvil⸗ 
fe ere Penſionerer af Kunſternes Akademie i Rom. 
Hans Fortjeneſter fom Lærer ere overalt befjendte 3 , 
Characteren i hans Muſik er Energie forbundet med: 
Elegans. 

Meibom (Johan Henrik) lat. Meibomius, lærd Læge 
i Luͤbeck, blev født 1590 i Hefmftådt og døde 1655. Til 
de vigtigſte af hans latinſte Værfer regner man hans: Mæs 
eenas's Levnet. Mere Berømmelfe naaede hans Søn 
menrvri E Meibom. Denne blev født i Luͤbeck 1638, ftus 
derede i Helmftådt og paa nogle hollandſte Univerſiteter, 
gjennemreifte Tydſktland, England, Franferig og Star 
lien, blev 1661 Profeffor- i Medicinen i Helmſtaͤdt, 
1673 Profeffor i Hiſtorien og Digtekunſten ſammeſteds 
og døde 1700. Han har vedligeholdt fit Minde i Anas 
tomien ved de meibomſte Kirtler og adffillige andre vige 
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tige Oplysninger. Hans talrige fatinffe Skrifter ere 
meget berømte, ifær de hiftoriffe, der for det mefte ans 
gaae Tydffland. Hang ftørfte Verk er Kerum Germa- 
norum tomi tres, fol, 16689, — En anden Meibom 

(Marr), Beflægter af Ovennævnte, en god Philolog, 
født i Tonningen 1630, fyffelfatte fig fornemmeligt med 
de Gamles Muſik og udgav 1652 i Amſterdam en las 
tin Overfættelfe af de gamle Forfattere om Mus 
ſikken (Antiquæ Musicæ scriptores septem gr, 

et lat.) med Noter og en almindelig Fortale, 
fom han tilegnede Dronning Chrifine af Svere 
tig. Denne faldte bam til fit Hof. Hun fandt 
faa megen Fornsøielfe i hans Beſtrivelſer over den gamle 
Muſik,, at hun, for at faae et tydeligt Begreb derom, 
lod giore Inſtrumenter efter Beffrivelfen af de græfÉe, 
og bevægede Meibom til, ved den dermed opførte Cons 
cert, at fynge en greſt Arie, hvortil Profeſſor Naudeus 
fEulde dandfe en greſft Dandé. ” Men, da Meibom funs 
de tale langt bedre greſt end fynge det, brød hele Fors 
famfingen ud i en høi Latter. Raſende herover ſprang 
Meibom op og gav Dronningens Livlæge og Yndling 
Bourdelot, fom han holdt for Ophavsmand hertil, et 
Orefigen. Kort derpaa forlod han Stodhelm og gif til 
Kiobenhavn, hvor han blev vel imodtagen og blev Pros 
feffor ved Sorge Akademie; fiden blev han Præfident ved 
Toldvæfenet i Helſingoer. Hans Livlighed indviklede 
ham ogfaa her i Tviftigheder faa at han nedlagde fin 
Poſt og begav fig til Amſterdam, hvor han blev Profegs 
for ved den derværende Skole. Her fom han i Uenig— 
hed med en Borgemeſter, fif fin Afſteed, reiſte til Frans 
kerig og England, udbød fin DefÉrivelfe over de gamle 
Triremer, vendte endeligt tilbage til Amſterdam og døde 
der 1711. Man har adftillige Verker af ham, hvoris 
blandt Forbedringen af Bibelens hebraiſke Tert, der, ef— 
ter hans Paaſtand er fuld af Feil; ogſaa Editioner 
af Vetruv, Diogenes Laertius ꝛc. 

Meil (Johan Vilhelm) fodt i Altenburg, 1733, 
opofrede fig forſt Videnſkaberne i Bayreuth og Leipzig 
indtil Synet af Kunſtverkerne i Berlin 1752 vakte 
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hans Talent for de dannende Kunſter, hvilket han nu 
uden at folge nogen Meſter eller nogen Skole ſogte at 
uddanne. Uafladeligt øvede han fig i Tegnen og Rade— 
ren og ffabte fig faaledes en egen Maneer i den fidfte 
Kunſt, der fEaffede hamen udmarket Plads blandt den 
nyere Tids Kobberætfere, da han nemlig udkaſtede alle 
fine $deer med den fuldfomnefte Rigtighed og udførte 
ſamme med hidtil ukjendt Peenhed i fmaae yndige Skik— 
felfer. Den hele Samling af hang indtagende Vianets 
fer beløber fig til et halve Tufinde. Bandet de heldigfte 
af dem høre hans mefterlige Blade til den nyeſte Udgave 
af Sebaldus Nothanker, ſom bevife, Hvor fortræffelige 
han vidfte at fremſtille phyſiognomiſte Characterer. 
Derhos beſad han en noiagtig Kundſtab om Oldtidens og 
Middelalderens Coſtume og havde ved Angivelſen af rig— 
tige og ſmagfulde Tegninger ſtor Fortjeneſte af det berlin—⸗ 
fie Theater. Hans Studium i Kunſtens Hiſtorie var 
utrettet. J Omgang fuld af Ynde og levende Vid 
havde han under fit mere end halvtredfindstyveaarige 
Ophold i Berlin erhvervet fig fine agtværdige Medborges 
ves Kjerlighed og Venſtab og døde der almindeligt bekla— 
gdt i Aaret 1805 ſom Vicedirektor for det berværende 
Kunſternes Akademie. 

Meiners (Chriſtopher) var født 1747 i Otterndorf 
i Landet Hadeln og dannede fig paa Univerſitetet i Got— 
tingen, til hvis værdigfte Lærere han fiden hørte. Hans 
Celebritet er ef gaaet over til vort Aarhundred. Intet 
afhang Skrifter kunde forfone den ofte fun af ſkaanſom 
Agtelſe tauſe Critik. Men man bedømte ham ofte eenſi⸗ 
digt og uretfærdigt og ligeſom man forhen maaſkee altfor 
meget havde ophøjet manget af hang Produkter f. Cr. 
hans Breve over Schweiz, ſaa miskjendte man fiden ends 
og det virfelig Fortjenftlige i hans Compilationer. Meis 
ners havde afgjerde Fortjenefter ſom akademiſk Lærer, 
Uophorligt arbeidede han for det gottingſte Univerſitets 
Orden og Flor, og hans Kjerlighed for ſamme avlede 
den Idee hos ham at forfatte ders Hiſtorie, hvilken han 
dog ei bragte i Udførelfe. Hans YndlingsbefEjeftigelfe 
var Religionernes Hiſtorie, hvortil han alerede i fine 
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tidligſte Skrifter, iſer i fin Historia dodrinæ, de 
Deo vero havde lagt Grund. Skade, af netop hans 
fidfte Verk om denne Gjenſtand: Religionernes Hiſto— 
rie, ſaa aldeles mangler Critik og klar Orden. Nogle 
tidligere Afhandlinger derimod bære umiskjendelige Præg 
afen rolig jog findig Tænfer og fortjene at opbevares. 
Af hans Skrifter over Middelalderen og ifær af de flits 
tigt bearbeidede Biographier afde ſtore Reſtauratorer i 
det 15de og 16de Aarhundred vil en nye Bayle engang 
funne finde fortræffeligt Stof til Bekraæftelſe og Gjens 
drivelſe. Meiners's unægtelige Fortjenefte blev og er— 
fjendt i Udlandet. En franſt Overfættelfe af hang His 
ſtorie om Videnſtaberne i Rom og Graäkenland ſtaffede 
ham Plads fom Medlem af Nationalinſtitutet: de italis 
enſte Akademier beraabte-fig paa hans Dom, og TydfEs 
land maa ſtedſe regne ham blandt fine flittigfte Literato— 
rer. Kunften at ercerpere og omftemple fine Excerpter 
til Boger befad han en hoi Grad. Han døde mæt af Lis 
vet den 8de Mai 1810 i fit 64de Aar. , 

Meinhard (Johan Nicolaus) egentligt Gemein— 
hard, hvilket Navn han i Italien forandrede til Mein— 
hard, var født i Erlangen 1727. Opofret Theologien 
gif han sel 1746 til Helmſtaͤdt og ſtuderede den to Aar 
under Mosheim og von der Hardt, men forfod dette 
Studium af Ulyſt til alle ſaadanne Stænder; hvor man 
alt for meget maa underkaſte ſig Tvang og Meninger, for 
gandſte af være fin egen Herre, og af Begjerlighed efter 
at fee og lære at fjende Verden. Mosheim, hvem han 
opdagede fin Beflutning, forfEaffede ham 1748 en 
Huuslærerplads i Liefland, hvor han i næften tre Mar et 
alene gavnede fine Elever, men og med frørfte Iver ſtu— 
derede de gamle og nyere Clagfifer. Af Loft til Foran— 
dring befluttede han 1751 at forlade Liefland og reiſe 
over Kjøbenhavn til Holland. Men ugunftige Vinde 
opholdt ham i Kjøbenhavn og endeligt feilede han derfra 
tilbage til Tydſtland. For at forrfætte ;fine Sprogſtu⸗ 
dier gif han 1752 til Gøttingen og 1755 igjen til: Liefs 

land, hvis Clima bedſt paffede til hans Sundhed. Han 
blev Huuslærer hos Baron von Budberg og reiſte det føls 
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gende Aar med fin Elev til Tydſtland, Frankerig, Spas 
nien og Italien. For, efter fin Tilbagefomft 1759. et 
at falde fin Familie til Laft, promoverede han i Helms 
ffådt og vilde holde Forelægninger over de ſtjonne Videns 
ſktaber. Men hans uftadige Mand drev ham ſnart derfra 
til Braunſchweig for at lære af fjende Zachariaͤ. Denne 
var nefop da i Hamburg og Meinhard ilede efter ham 
derhen. De bleve fnart Venner. Meinhard vend— 
te tilbage med ham til Braunſchweig og fod her trykke 
fine Forføg over de italienffe Digtere, der endnu fan bes 
tragtes fom et Hovedvark om denne Gjenſtand i der tydſte 
Sprog. Derhos dagligt i Omgang med Zachariaͤ, Ebert, 
Gaͤrtner, Schmidt og Andre glemte han en tidlang fin 
Hypochondrie, men efter et Aars Forløb vendte den tils 
bage med fornyet Kraft, — Dette bevægede ham til at 
forlade Braunſchweig, trods de meeſt afimrende Tilbud 
og gaae til Leipzig, hvor han nød Gellerts og Weiſſes 
Omgang. Paa fine Venners Raad ledſagede han en 
Grev Moltke ſom Hovmeſter vaa hans Reiſer. Han bes 
føgte 1763 Frankerig, Italien og England Paa 
Tilbageveien fom han 1765 til Berlin, hvor han blev 
bekjendt med Leſſing, Ramler, Nicolai, Mendelsſohn og 
Andre, og vendte tilbage til ſine Venner i Braunſchweig 
efterat han havde overgivet den unge Greve til fin Fader 
og forreſten afſlaget alle Tilbud. S$ Braunſchweig blev 
han et længe og gif derpaa endnu i Efteraaret 1765 til 
Erfurt, fom det Sted, han troede fordeelagtigft for fin 
Sundhed. Her levede han henved to Aar i et Verts— 
huus næften uden alt Befjendtkab. Han tilbragte hele 
Uger i Eenſomhed og i Nydelſen af bang udvalgte Bog⸗ 
famling. I Midten af April 1767 gif han igjen til 
Berlin, hvor han døde den 15de Suni. Meinhard ber 
fad, med en ſtor Beffedenhed, der blandt Fremmede næs 
ſten gif fil Undfeelfe, en ualmindelig Læsning, ifær i de 
ffjønne VidenfEabers Fag. Han forftod der greſke, fas 
tinſke, franſte, italienſte, engelſte, ſpanſke, portugiſi— 
fÉe, danſte og hollandſte Sprog og fit eger Modersmaal i 
vidtløftig Omfang. Foruden ovennævnte Forſog, hvis 
tredie Bind Jagemann leverede, har han overfart Ho— 
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mes Grundſatninger i Critifen, Heliodor og adſkilligt 
andet. i 

Meiningen (Sachſen⸗). Hertugdommet Meinins 
gen er en Deel af det forrige Grevſtab Henneberg, fom 
5583, da den henneberaffe Mandsſtamme var uddød, 
for Størftedelen fom til Huſet Sachſen, med hvilket Gves 
verne af Henneberg havde oprettet en Arvepagt. Her— 
tugerne af Meiningen befidde vel foruden deres Arvedeel 
i Henneberg ogſaa en Deel af Fyrftendommet Coburg, 
men ogfaa dette hørte til Greverne af Hennebergs gamle 
Slægt og kom førft 1347 til Huſet Sachſen ved Fredes 
rik den ſtrenge, Markgreve af Meiſſens Formæling med 
Grevinde Catharina af Henneberg. — Hertugerne af 
Meiningens nærværende Beſiddelſer kom forſt til den 
gammelcoburgſke Linie, ſiden til Altenburg, og, da den 
altenburgſte Linie uddøde, til Ernft den fromme af Go— 
tha, hvig tredie Son Bernhard blev Stifter af den 
meiningſte Linie. Da Bernhards Broder Albredt døde 
1699 udvidedes hans Beſiddelſer ved en Deel af dennes 
Lande, og diffe Befiddelfer forøgedes endnu mere under 
hans Sønner, da den roͤmhildſte Familie uddøde 1710. 
Bernhard efterlod fig tre Sonner, hvoraf den yngſte 
Anton Ulrich fortplantede fin Familie. To Sønner 
Carl og Georg fuccederede ham under Moderens For⸗ 

mynderſkab. Hertug Carl døde 1782, hvorpaa Hertug 
Georg blev Eneregent. Han indførte den gde Dec. 
1800 Forſtefodſelsretten. Wed hans Død 1803 fucces 
derede hans treaarige Søn, Bernhard Ehrich Freund 
under Formynderffab af fin Moder Louife Eleonore. 
Hun tiltraadde Rhinforbundet 1306 og fratraadde 
igjen famme 1813. De! famtlige meiningffe Lande 
udgjøre henved 20 Qvadratmile med omtrent 54000 
Indbyggere. Indkomſterne beløbe fig til 350,000 
Gylden og Krigsmagten udgjør 600 Mand. Hoved—⸗ 
ftaden ev Meiningen. De hertugelig s fadjfen s mei- 
ningſke Lande have i FælledsfEab med Fyrſterne af den 
erneftinf€e Linie den tolvte Plads i Forbundsforſamlin⸗ 
gen. Landet har Stænder, hvis Forfatning beroer paa 
gamle Fordrag. 
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Meißen en Stad i den meißniſke Kreds i Kongeri—⸗ 
» get Sadfen, ligger ved Elben i en meget indiagente Egn 

og haromtrent 4000 Indbyggere. Paa et Bjerg ligger 
Slottet; hvoraf dog fun den mellemſte eller markgrevelige 
Deel, Albrechtsburg falder, er tilbage. Jſamme er fra 
1710 det berømte Porcellainsfabrik. Dette gjør Staden 
til en Samlingsplads for duelige Chemiker, Kunſtnere og 
Malere, ligeſom og en Green af def 1763 i Dresden 
oprettede Kunſtakademie er etableret her. Omendſtiendt 
Afſæetningen af Porcellainet i de nyere Tider har aftaget 
formedelft forøger Concurrens, faa fyffelfægter Fabrikken 
dog endnu over 700 Perſoner. Den har fit Hovedops 
lag i Dresden (Sammenlign Art. Porcellain). Til 
Meißens Seevérdigheder hører desuden Domkirken, med 
dens hoie oventil gjennemfigtige Steen Taarn, hvori 
der ſachſiſte Fyrſtecapel findes med Begravelſer af Fredes 
rik den ſtridbares Efterkommere indtil 1539. Paa 
Bjerget St. Afra ſtager den kongelige Landſtole, Faldt 
Afraneum. Elbbroen ved Meißen blev afbrændt af 
Preuſſerne 1757 og afbrudt 1813 paa Davouſts 
Befaling, men begge Gange igjen iftandfat, 

Meißner (Auguſt Gottlieb) blev fodt 1753 i 
Bautzen i Ovrelauſitz, ſtuderede fra 1773 til 1776 
Jura paa Univerſiteterne i Leipzig og Wittenberg, blev 
derpaa churfyrſtelig ſachſiſt Geheimearchiv-Regiſtrator i 
Dresden, derpaa 1785 Profeffor i MRſthetiken og den 
clasſiſke Liferatur ved Univerſitetet i Prag og 1805 fyr 
ſtelig naſſauiſt Confiftorialraad og Directeur for de høie 
Læreanftalter i Fulda, hvor han døde 1807. Denne 
frugtbare Skribents Værfer hørte en tidlang til de meeſt 
leſte i Tydſkland. Blomſtrende Indbildningskraft, 
Indſigt, et fFjønt Sprog, Ynde og Vittighed og en 
glimrende Maneer med et fiint Anſtrog af Galanterie ans 
befale hans Skrifter, omendfjøndt man paa den anden 
Side med Grund kan dadle mange Feil i dem, ſom ſogte 
Udtryk, ſtruede Vendinger, ſpillende Vid og trm Declama— 
tion, ja endog Synder imod Grammatiken. De bekjendte— 
ſte af hans Skrifter ere: 1) Skizzen, 14 Samlinger. De 

OD 
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indeholde alleſlags proſaiſte Stykker af forſkjelligt Ind— 
hold, Anekdoter, Fortællinger, Fabler ꝛc.; 2) Alcibias 
deg, 4 Dele; 3) Mafanielo; 4): Bianca Capello, 2 
Dele; 5) Spartacus; 6) Epaminondas's Biographie 3: 
7) Julius Cæfars Levnet. Alle diffe Værter, der fidfte 
undtagen, horer til den hiſtoriſte Romans. fordærvelige 
Tvetulleflægt, der desuden gjøres vandig ved Dialogen. 
IJ det han føgte at vinde de Tydſkes Yndeſt ſanctionerede 
han en Vildfarelſe, der ei kunde andet end være ſtadelig, 
ſaavel for det hiftorifEe fom æfthetifte Studium; 8) For: 
tællinger og Dialoger, tre Hefter; 9) der unſichtbare 
Kundſchafter (den ufynlige Spion); 10) Muſikkens 
Priis, en Cantate, der blev componeret af Schuſter. 
Blandt hans Arbeider for SÉuepladfen ev hans Johan 
af Schwaben der fortrinligſte. Desuden har han overs 
fat meget af det Franffe, EngelfEe og Italienſte og taget 
Deel i Andres forſtjellige Arbeider. 

Meiſter (Leonhard), en Mand af udmærfede Tas 
[enter og ſtore Kundffaber, værdig til Efterkommernes 
Erindring, ſtjondt han havde overlevet fin Skribentbe— 
rommelſes Periode, der indtvaf i den anden Halvdeel af 
det 18de Aarhundred, blev født 1741 i Neftenbach, hvor 
hans Fader var Præft. Efter Faderens Død fom han 
til Zurich, og Breitinger, Steinbruͤchel, Ulrich, Hirzel 
og Bodmer bleve hans Lærere, Foruden den clasſiſte Lis 
teratur, der gav hans lyſe Mand Kraft og Dannelfe, 
fandt han ifær Smag i Hiſtorie og de ſtjonne Videnſta⸗ 
ber. Han arbeidede med ualmindelig Lethed; men net—⸗ 
op denne Lethed forbunden med der Bifald, hans literais 
ve Produkter en Rakke af Har fandt hos det ftørre Publi— 
fum, var Marfag i, ſom han ſelv aabenhjertigen tilftaaer, 
at han forſom?e Grundighed. Ved dybere Forſken og 
omhyageligere Udarbeiden vilde han have leveret færre, 
men bedre Verker. Dog fporer man, felv'i de flygtigſte 
af hans Arbeider, egen Dom, frie Tænfen og en rig 
Skat af Kundſkaber. Fra 1769 udgav han aarligt nogs 
le Skrifter. SÉriftet om Moden aabner og hans Meis 
fteriana ender denne Kreds. Hans Værfer over Schwei⸗ 
zerhiſtorien (Hauptſcenen der helvetiſchen Geſchichte; Ge⸗ 

he" 
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ſchichte Helvetiens von Cæfar bis auf Napoleon; helveti⸗ 
ſche Scenen der neueſten Schwaͤrmerei und Intoleranz) 
indeholde tildeels Reſultaterne af egen Forſtning og ere 
i det Hele ſtrevne med megen Frimodighed. Hans Les 
bensbeſchreibungen beruüͤhmter Maͤnner Helvetiens (Be⸗ 
romte Helvetiers Levnetsbeſkrivelſer) og hans berømte 
Zuͤricher ere fortrinlige Samlinger, Hans Forelægnins 
ger over Indbildningskraft, Svermerie og Overtroe ere 
ogſaa uden Henſyn til de lavaterſte Feider, der gave dem 
Tilværelfe, endnu ſtedſe læfeværdige; og lærerige. Sit 
Kald fom Forfatter blev han igvrigt mere troe end ets 
hvert andet, i fine udvortes Forhold verlede han ofte 
om J Aaret 1773 blev han Profeffor i Hiſtorien ved 
Zuͤricher⸗ Kunſtſkolen; men ombyttede dette Embede 
1791 med Præftefaldet St. Jacob ved Zuͤrich. J 
Aaret 1799 dreve politiffe Storme ham fra Præs 
dikeſtolen cil det helvetiſte Fuldbyrdelſes Directoriums 
Archiver. Men ſunart længtes han efter de roligere 
Muſer, og alerede det følgende Aar blev haa igjen Praſt 
i Lagnau ved Foden af Albis; nogle Aar efter nedlagde 
han denne Poft, for udelukkende at leve for BidenÆabers 
ne og de Elever, der betroedes hans Privatunderviis— 
ning. Dog blev han endnu engang Præft, nemlig i 
Kappel i Canton Zuͤrich, hvor han døde 1814. 

Metlenburg, der nu har Titel af Storhertuge 
dom, ligger i den forrige nederfadfiffe Kreds og grand⸗ 
fer mod Oſt til Pommern, mod Syd til Mark⸗Branden⸗ 
burg, mod Veft til Låneburg, Lauenburg og Luͤbeck og 
mod Jord til Øfterføen. Landet indeholder paa oms 
trent 260 Qvadratmile over 400000 Indb., har ingen 
Bjerge, men mange Søer og Skove, i nogle Egne ogſaa 
Sandſtrog. Men i det Hele er det frugtbart og har 
betydelig Agerdyrkning og Avægavl, — Forſt ved Carl 
den ſtores Tid begynder Meklenburgs Hiſtorie at blive 
bekjendt. Vi vide blot, at før den fore Folkevandring 
Heruler og Vandaler beboede Pſterſoens Kyſter i det 
nuværende-Meflenburg. Da diffe drog ud for at befætte 
nye Lande, blev Landet beſat af flaviffe Stammer fra 

92 
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Oſten. "To af de magtigſte af diſſe Stammer Obotriter 
og Wilzer vare i gammelt Fiendffab med hverandre. 
De førfte, fomi Carl den frores Tider beftode af de 
egentlige, Obotriter, Polaber (i Ratzeburg og Lauen⸗ 
burg) og Wagrier overvandt ved denne Tid Wilzerne 
(782) og bragte Endeel af Landet under deres Herres 
dømme. Fra denne Tid havde den obotritiſte Konge et 
Slags Overherredomme over de wilziſke Fyrfter hos 
Redarierne, Keſſinerne, Circipanerne og Tollenſerne. 

Slavernes Omvendelſe og Undertvingelſe foraarfagede 
langvarige og ødelæggende Krige. Henrik Løve, Hers 
tug af Sachſen og Bayern erobrede endeligt Landet og 
odelagde det ſaaledes, at de faa endnu overblevne Ind⸗ 
byggere ingen nye Forſog turde vove paa at forſvare des 
reg Fedres Neligionog deres Frihed. Siden. forſonede 
Henrik fig med den vendiſte Fyrſte Prebislaus, efterat 
denne var bleven Chriſten, formælede fin Datter Mathil⸗ 
de med Prebislaus's Søn Henrik Burewin og indrømmes 
be Faderen hang Arvelande (med Undtagelfe af Schwe— 
vin og. Danneberg ſamt Biſpedommerne Schwerin og 
Ratzeburg) under Navn af et Fyrſtendomme. J Aaret 
1170 blev Prebislaus erflæret for tydſt Rigsfyrſte. 
Denne Prebislaus er Stamfader for de følgende meflens 
burgſte Fyrſter, der ere de ældfte blandt alle europæiffe 
Fyrſter og de eneſte i Tydſtland af uſtridig ſlaviſt Her— 
komſt. Navnet Meklenburg antog man af det gamle 
obotritiffe Hovedſtad Meklinborg, der tidligt forſtyrredes 
og nu er en Landsbye mellem Wismar og Bruͤel. Lan⸗ 
det blev deelt imellem Henrik Burewins Efterkommere, 
hvorover utallige Familietviſtigheder opkom. Saaledes 
fremkom ved Henrik Burewin 2dens Dod, ved Deling 
imellem. hans Sønner, de fire Linier: Meklenburg, Gus. 
ſtrow (eller Wenden), Roſtock oa Parchim, af hvilfe de 
to fidfte fnart igjen uddøde. Johan, faldt Theologus 
(død 1264), fom erholdt Meklenburg, er mærfværdig, 
fordi han af Pariſer-Univerſitetet blev creeret til Doctor 
i Theologien. Hans Sonneſon Henrik Løve (reajerede . 

i fra 1302 til 1329) bragte ved fin Gemalinde, Mark⸗ 
greve Albrecht af Brandenburgs Datter, Herſkabet 
Stargard til ſit Huus ſom Medgift. Henriks Sonner 
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Albrecht og Johan ſtiftede Linierne i Stargard og i 
Schwerin og bleve af Keiſer Carl 4de ophoiede til Her⸗ 
tuger. J Aaret 1436 uddode den vendiſte Linie og 
1471 døde Ulrich 2den, den ſidſte Hertug af Stargard. 
Henrik den fede, en Sønnefønsføn af Albrecht, blev nu 
Herre af hele Meklenburg. Men Churbrandenburg bes 

ſtreed Succeſſionen, og der fluttedeg et Forlig i QWitts 
ſtock, hvorefter: Henrik beholdt hele Arven, hvorimod 
Brandenburg fEulde arve hele Landet, naar de meklen⸗ 
burgſke Hertuger uddøde.” Henrik den fedes Sønneføns 
ner, Adolph Frederik iſte og Johan Albrecht den 2den 

ſtiftede Linierne Schwerin og Guſtrow. — Begge diſſe 
Hertuger bleve afſatte 1627. af Ferdinand 2den formes 
delft deres Forbindelſe med Danmar og Wallenſtein uds 
nævntes til Hertug af Meklenburg; men alerede-1632 
indſatte Guſtav Adolyhp igjen de retmesſige Regen— 
ter. Efter Adolph Frederik 1fes Ded ſtiftede i den 
ſchwerinſte Linie hang yngre Sønner Sidelinierne Graz 
bow og Strelitz; den ælde Chriftian Ludvig furcederede 
i Schwerin. J den weſtphalſte Fred aftraadde den 
ſchwerinſte Linie Staden Wismar og Amterne Pohl 
og Neukloſter til Sverrig; til Sfadesløshoidelfe eve 
Holdt Hertugerne de ſeculariſerede Biſpedommer Schwe— 
vin og Ratzeburg og Johanniter Commenthurierne Mis 
row og Nemerow. $ Aaret 1692 døde Hertug Chriftian 
Ludvig uden Børn, hvorpaa der opfom Strid om Sues 
cesſtonen mellem Frederik Wilhelm og Adolph Frederik 
2den i Sidelinierne Grabow og Strelitz, hvilken Strid 
endnu blev Geftigere, da den guͤſtrowſte Familie uddøde 
1695. J et Fotlig til Hamburg befluttede endeligt 
1701, at den ældre Linie Grabow fulde have Schwerin 
og Guſtrow, men Hertug Adolph Frederik i Strelitz Fyr⸗ 
ſtendommet Ratzeburg, Herſtabet Stargard tilligemed 
Mirow ny Nemerow ſamt en aarlig Penſion paa: 9000 
Speciesdaler. Der indfortes tillige Forſtefodſelsretten 
og Linealſucceſſionen. Efter Frederik Wilhelm fulgte 
17.13 hans Broder Carl Leopold, ſom formedelſt Kors 
nærmelfe mod Stænderne blev affat fra Veaieringen af en 
keiſerlig Commiſſion 1728. Hang Broder Chriſtian Lud⸗ 
vig blev derpag Landets Adminiſtrator. Carl Leopolds 
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Forſog, med Magt igjen at bemægtige fig Regjeringen, 
flog Feil. Efter hans 1747 paafulgte Død blev Hertug 
Chriftian Ludvig regjerende Hertug. Ham fulgte 1756 
hans Søn Frederif og denne 1785 hang Broderſon, den 
nu regjerende Hertug Frederik Frants, fom 1803 ved et 
Fordrag med Sverrig gjenforenede de i den mweftpyhalffe 
Fred aftraadde Amter og Staden Wismar med Schwe⸗ 
rin. J Rigsdeputationsbeſlutningen af 1803 tilfjends 
tes fyv luͤbekſte, i der Meklenburgſke indfluttede 
Landsbyer, Hertugen ſom Erſtatning for to evangeli- 
ſte Canonicater ved Domkirken i Strasburg, hvorpaa 
han havde erholdt Exſpectance i Osnabruͤcker Freden. J 
Linien Strelitz blev Adolph Frederik 2den fulgt af ſin 
Søn Adolph Frederik den 3die, og denne af fin Broder⸗ 
føn Adolph FrederiÉ 4de, efter hvis Død 1794 den nu 
regjerende Hertug Carl Ludvig Frederik ſuccederede. 
Meklenburg-Strelitz tiltraadde Rhinforbundet den 18de 
Febr. 1308 og Meklenburg-Schwerin den 24 April fame 
me Aar; det førfte fEulde afgive et Contingent af 400, 
det fidfte af 1900 Mand til Forbundéarmeen. Sten⸗ 
derne beholdtes i begge Lande, men forandredes. overeens⸗ 
ſtemmende med Tidsaanden. Efter Begivenhederne i Aa⸗ 
rene 1812 og 1813 vare Hertugerne af Meklenburg de 
førfte af Rhinforbundets Medlemmer, der forlode Frans 
kerigs Partie. Begge Fyrfter erholdt 1315 den ftors 
hertugelige Værdighed og have tilfammen den 14de 
Plads i den tydſke Forbundsforſamling. De føre et fæls 
leds Baaben og Titel af Storhertug i Meklenburg, Fyr⸗ 
ſte i Venden, Schwerin og Ratzeburg, og Greve i Schwe⸗ 
rin, Herre i Landene Roſtock og Stargard; begge Stor⸗ 
hertugdommer ftaae desuden i noie Forbindelfe ved Fas 
milieforbund fra i7orog 1755. Landſtanderne i begge 
danne ef Legeme, og denne Forbindelſe kaldes den gamle 
Landsunion. Ligeledes befættes Land og Hofretten i 
Guftrov af begge Linier. Jovrigt regjere begge Huſe uafs 
hengigt af hverandre ved deres Landscollegier. Stor⸗ 
hertugen af Meklenburg ⸗Schwerin befidder 224 Ovadrat⸗ 
mile med 350,000 Indb., holder en Krigsmagt af 3800 
Mand og har en Indtagt af 1,800,000 Gylden; Stor⸗ 
hertugen af Meklenburg⸗Strelitz ejer 30' Ovadratmile 
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med 62000 Indb. har en Krigsmagt af 800 Mand og 
I Mill. Gyldeni Indkomſter. Den herffende Kirke er 
den evangeliſt⸗lutherſte. I Staden Roſtock, der beſid— 
der ftore Friheder, er et felleds Univerſitet. Livegenſkab 
finder endnu Sted i Meklenburg. 

Mela (Pomponius) var efter fin egen Beretning 
født i Tingentera i.Spanien og holdes for en Søn af 
Marcus. Seneca. Han levede under Keifer Claudius 
(41. Har efter Chr.) og ſynes at være død under Nero 
maaſkee en voldſom Død. Vi have en Jordbeſtrivelſe af 
ham i en ſtion fort og tydelig. Stiil under Titel: De 
situ orbis Libb, III, 

Melampus, Søn af Amythaon og Idomene, er bes 
rømt i Oldtiden fom Læge og Sandfiaer. Han ffal have 
faaet fit Navn, der betyder ſortfodet deraf, ar hans ubes 
dæffede Fødder bleve gandfÉe forte af Solheden, da hans 
Moder havde udfat ham fom et lille Barn. Fabelen 
fortæller mange Underting om hans Læge; og Sandfigers 
funft. Da nemlig et Par Slanger, fom han ung havs 
de optaget i fit Skjod og opdraget, engang, medens 
han fov, havde fliffer hans Øren, bemarkede han at de 
derved aabnedes, faa at han nu forſtod Fuglenes Stems 
me og kunde opdage alt hvad diffe forkyndte Menneffene 
om det Tilkommende. Tiden, naar han har levet, er 
ubeftemt; men almindelig blev fan holdt for en viis 
Mand, der ſtal have været nøie befjendt med den hele 
IMythologie og have bragt adffillige Guddommes DyrÉels 
fe faavelfom de eleuſinſte Myſterier til Grakenland. 
Derfor fif han og efter fin Død guddommelig Dyr⸗ 
kelſe. 

Melancholie, en Sjelsſygdom (pſychiſt Sygdom), 
beftaner deri, at en ſorgelig fir Idee faa udelukkende har 
bemægtiget fig Menneffets Sind, at den hele øvrige 
Verden. lidt efter lidt ligeſom forfvinder før det og 
Sjelené øvrige Evner forſtyrres i deres Forretninger. 
Sindet, fom den Sjelené Evne, at føle fin egen indvor— 
tes behagelige eller ubehagelige Tilſtand eller iagttage de 
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indvortes Fornemmelſer og overeensſtemmende med diſſe 
væffe Begjereevnen, bliver ved ſammes færdeles Styrke, 
der yttrer fig ſom Lidenſtaber og Affekter, ſaaledes for— 
ſtyrret i fin Rolighed og i fit regelmæsfige Forhold til 
de andre Sjelefræfter, at ders Virkſomhed faner Overs 
haand over de andres, Da. nemlig Foreftillinger af 
Fornemmelſer er langt ſterkere end abſtracte Forefillins 
ger, faa blive diſſe fordunklede ved hine, Folelſen bes 
holder Overhaand, Forſtandens, Dommekraftens og 
Fornuftens Virkſomhed ſpekkes. Den til Lidenſkab 
ſtegne indvortes Folelſe ev enten behagelig eller ubehage— 
lig, ſorgelig og nedſſagende. Viſſe ſorgelige Affecter 
have en ſpekkende, ja ligeſom lamgjorende Virkning paa 
Sjelen. Stige de til den Grad, at Fornuften ei længer 
fan beherfe dem, bliver denne Tilfand Tungfind. Dog 
finder endnu Bevidſthed om Frihed Sted; Menneſtet 
veed det og Fjender fin Tilſtand. Tabes Bevidſthedens 
Frihed, bliver Tilſtanden varig, er det Melancholie. 
Den Melanholfe veed altfaa et at han er. melancholſt; 
han veed ei mere af alt hvad der omgiver ham; hau feer 

det vel, men det kommer ei til Bevidſthed hos ham Han 
har tabt Verden uden for fig, han har tabt fig felv, han 
[ever kun i ſig; ter enefte ſorgelig Fixidees Kreds. dreier 
han fig omkring, ſom fortryllet formaaer han ei at flippe 
ud af denne fnevre Kreds; udenfor ſamme er alt ſom 
morkt og øde; fun een Tanke, den om hans evige grænds 
ſelsſe Ulykke, lever i ham, nager hans Juderſte og fors 
tærer hans Sind. Da Melancholien udgaaer fra Sin⸗ 
det faa fan Sjelens øvrige Virken vel gane for fig, men 
uden Frihed og, Bevidſthed. J den Syges Handlinger 
fan være, Overlæg og Virkekraft, fun foregaaer hans 
Overlæg under. falffe Forudfætninger og rettet paa et 
daarligt Maal; at erkjende hine for falffe og andre digs 
fe, dertil har den Syge tabt fin frie Vilkaarlighed. 
Den Syges Virkſomhed er blot rettet paa et Maal, der 
fvarer til hans fire Idee; uden for denne er den almin⸗ 
deligt aldeles fvæffer, Hans Sygdom gaaer ofte blot 
ud paa cen enefte Gjenſtand. Ethvert Tilfælde fremkal⸗ 
der den herſtende Idee hos ham. Mange iagttage hele 
ar igjennem en uafbrudt mork Taushed, der kun afs 
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brydes ved Taarer eller. enkelte Udraab. Den Mefans 
cholſte af Kjerligbed finder i fin Hukommelſe Intet mere 
end fin Elſtedes Navn eller der ſidſte Afſtedsord, og des⸗ 
lige, ſom han beſtandigt gjentager for ſig. Mange bes 
holde nogen frie Brug af de øvrige Djelekræfter. Paa 
Mangen virker Aarſagen til hans Melancholie ſaaledes, 
at han taber ſig i Tanken derom, at Sjelen kun ſtirrer 
hen pan den eneſte Idee og ligeſom mechaniſt gjentager 
famme uophorligt for fig. Man ſtjelner imellem . flere 
Arter Melancholie, hvis Forſtjel for der mefte er gruns 
det i ſammes Oprindelfe, En meget hyppig Aarſag er 
ulykkelig Kjerligbed. Den Elſkende, f. Er. der elfker 
uden Haab om af beſidde, men endnu mere den, en Ans 
den røvede fin Elſkede, geraader i den ulykkeligſte Sinds⸗ 
ſtemning. En anden Art Melancholie ev den religiøfe, 
hvori den Syge har vildfarende fire Ideer om — 
om Gud, om Evighed ꝛc. Mange bilde fig f. Gr. ind 
at være udkaarne af Gud til færdeles Redfaber. » 5 
tvivle om hans Naade og deres egen Salighed, frygte 
hans Straf og kunne i denne Fortvivlelfe endog gribe til 
Selvmord. Man bemærfer endnu en ſaakaldt uftadig 
Melancholie, hvorved de Syge ligeſom ere uftadige og 
flygtige, undgaae Menneſkene, beføge eenſomme, for 
det mefte førgelige Stæder, fværme om Natten omkring 
blandt Gravene, uden at være fig noget beſtemt Maal 
bevidſt. Melancholiens Varighed er forfjellig; den 
fan vare flere Mar. Undertiden forgaaer den af fig felv, 
undertiden cureres den ved Kunſt, men endnu oftere 
gaaer den over til er ellev andet Slags Vanvid eller til 
Jegemlige Sygdomme, ſom Bryſtvatterſot, Lungeſyge, 
Hijernevatterſot, Slagflod ꝛc. De Melancholſke ſkulle 
fjelden lide af Gigt eller angribes af epidemiſte Sygdom⸗ 
me. Blandt Aarſagerne til Melancholie bar man og ans 
faget adfFillige legemlige Onder, iſer Overflodighed af 
fort Galde i Maven og dens Overgang i Blodet, hvors 
for og de gamle Læger tillagde den Navnet Sortgaldeſot 
Melancholie af de græffe Ord melas fort og Cholæ 
Galde). Nerveſyſtemets Svakkelſe, Blodets Trængen 
til Hjertet, Overflødighed af tykt Blod kunne overhoves 
det virke hertil fom fjernere Aarſager. 
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Melanchthon (Philip) Luthers beromte Medarbei⸗ 
der, blev født den 16de Febr. 1497 i Bretten i Pfalz 
ved: Rhinen. Af fin Fader Georg Schwarzerd, der var 
Ruftmefter hos Pfazgreven og døde 1507, og af fin 
Moder Barbara, der var en nær Beflægtet af den ſtore 
Reuchlin arvede han en ſtreng Retffaffenhed og Res 
delighed. Hans Aandsevner udmærfede ham tidligt , 
og de hurtige FremfÉridt, han ſom tolvaarig Dreng gjor⸗ 
dei de gamle Sprog i Skolen i Pforzheim, erhvervede 
ham Reuchlins færdeles Tilbøielighed og Opmaerkſomhed⸗ 
Paa dennes Baad forandrede han, ſom Skik var blande 
de Lærde paa den Tid, fit Ravn Schwarzerd til det liges 
betydendegræffe Melanchthon og gif alerede 1510 till nis 
verſitetet i Heidelberg. Her gjorde ban ſterke Fremſkridt 
i de philologiſte og philoſophiſte Studier, faa at han ale⸗ 
rede næfte Aar blev Baccalaureus i Philoſophien og $ne 
ftructør for nogle unge Grever. Da Univerſitetet her 
nægtede ham Doctorværdigheden for hans alt for ſtore 
Ungdoms Sfyld, gif han 1512 til Tuͤbingen, Hvor 
han foruden fine hidtil drevne Studier ogſaa lagde fig efs 
ter Theologien, og efter 1514 at have erholdt Doctors 
værdigheden, holdt Forelæsninger over græffe og latins 
fe Forfattere. For Grundigheden i hang Kundffaber 
havde alerede en greeſt Grammatik, fom han udgav ved 
denne Tid, afgivet det gunftigffe Vidnesbyrd, men hang 
lærde, aandfulde Foredrag ſom akademiſt Docent gjors 
de ham ſnart til Gjenſtand for almindelig Agtelſe, og 
den lærde Erasmus felv gav ham 1518 Roes for ualmin⸗ 
delig Læsning, noiagtig Kjendſkab til den claſſiſte Old⸗ 
tid og en veltalende ſmagfuld Skrivemaade. Tuͤbingen 
beklagede derfor Tabet af ſin fortrinligſte Prydelſe, da 
Melanchthon paa Reuchlins Anbefaling blev kaldt til 
Wittenberg, hvor han 1518 blev anfat ſom Profeſſor i 
tet greſke Sprog og den greſke Literatur. Hans oplyſte 
Aand beftemte fig fnart for den gjenoplivede evangeliſte 
Sandheds Sag; og hané ved ægte clasſiſt Dannelfe 
modnede Dom, hang Skarpſind ſom Philoſoph og Exe⸗ 
get, den ualmindelige Beſtemthed og Orden i hans Be⸗ 
greber, der vidſte at udbrede Lys og Ynde over alt hvad 
han behandlede, den Varſomhed, hvormed hans gjens 
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nemtrengende Forſtand ſtreed frem fra Tvivl til Sands 
hed og den ſtandhaftige Jver, hvormed han holdt faſt 
paa og forfvarede den fundne Sandhed, bidrog ligeſaa 
meget fom Luthers Ild og kraftige Virkſomhed til at 
fremme og befæfte Reformationsveſenet. Melanchthons 
Overlegenhed ſom Lerd, hans blide, venlige Characteer, 
det Maadehold og den Retfærdighed, hvormed han bes 
bandtede felv Modpartiet gjorde ham iſar ſtikket til 
Fredsmegler. Sngen vidſte bedre end han at formilde 
Luthers Haardhed og anbefale den nys Lære med den meeſt 
fordumsfrie og forfaaeligfte Klarhed felv til deres Overs 
beviisning, der vare indtagne imod den. Denne Fors 
tjenefte erhvervede han fig ifær ved fine 1521 førft uds 
fomne loci theologici, et Vark, der førft jevnede Baz 
nen for en baade videnſkabelig og. fattelig Fremftilling af 
den chriſtelige Troeslere og blev Monſtret for alle protes 
ſtantiſte Bearbeidere af Dogmatiken. Umiddelbart i 
Sachſens Kirkeforfatning grebe hans 1527 paa Chur⸗ 
fyrſtens Befaling forfattede Viſitationsartikler, hvori 
han gav de ſachſiſte Kirkers Viſitatorer en Inſtruction 
angaaende Læren; der fFulde foredrages Folket, og om 
Forandringerne i Kirkeſtikkene og Indretningerne, der" 
nu ſtulde udføres. Saa mildt han iovrigt i dette 
Skrift berorte mangt et ſtridigt Punkt, ſaa beſtemt drev 
han dog 1529 paa Proteſtationen mod Rigsdagbeſlut— 
ningen i Speier, der gav hans Partie Navn, og beuns 
dringsværdig ev den Sifferhed i religiss Overbeviisning, 
fom han lagde for Dagen ved at forfatte den augsburgſte 
Confeffion 1530, ved Siden af en Klogffab, der tils 
fredsftillede ethvert Genfyn. Dette Meſterſtykke, ſom 
Proteſtanterne ære fom deres førfte fymboliffe Bog og 
den fort derpaa udkaſtede Apologie for den augsburgſke 
Confeffion gjorde hans Navn berømt over hele Europa, 
og, om end Frants Ifte ei meente det faa gandffe oprigtigt, 
da han 1535 kaldte ham til Frankerig for at bilægge 
Religionsanliggenderne der, var dog, ſaavel dette ſom 
Melanchthons fort derpaa fulgte Indbydelſe til England 
et Tegn paa den almindelige Erkjendelſe af hans ſtore Fors 
tjeneſter. Tilbageholdt af politiffe Grunde fulgte han 
ingen af diſſe Indbydelſer, derimod fandt han mangfol⸗ 
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dige andre Anledninger til at gjøre Reiſer, deels for at 
adfprede fig. deels i Forretninger for fir Partie. Paa een 
af diffe, fom han. foretog til Hagenau 1540 blev han 
heftigt fyg i Weimar, Luther ilede af venſtabelig Om— 
forg, efter ham, opmuntrede ham ved fin kraftige Tilta— 
le, hvorvaa han kom fig igjen. Da imidlertid den bes 
ſtemte Reiigionsfamtale i Hagenau ei kom iftand, gif 
Melanchthon 1541 til Worms og ført derpaa til Regens⸗ 
burg, fov ved de der anſtillede Forſog fil Forlig med Cas 

tholikerne at føre Proteftanternes Sag. Men deéværre 
funde hans Viisdom og Maadehold, formedelft den par 
velige Legats Modvirkning ei tilveiebringe den Fred, han 
faa inderligt onſkede; og, medens de billige blandt Cas 
tholiferne ved denne Leilighed paa nye lærte at høitagte 
ham, maatte han af fit eget Partie høre bittre Bebrei— 
delſer over'de af ham med modent Overlæg og Forfigtigs 
hed vovede Skridt til Forening.  Ligedan gif der ham, 

"Da han 1543 blev faldt til Bonn af Churfyrſt Hermann 
af Coln, hvis Reformationsplan han føgte at indlede 
med ffaanende Henſyn til de catholſte Autoriteter. Imid⸗ 
lertid hav hverken Luther eller nogen anden af hans Venø 
ner, der kjendte hans ædle Hjerte og hans oprigtige 
Fromhed, nogenfinde tvivlet om hang Henſigters Reen— 
hediog hans Troffab mod Evangelium. Hvor meget 
Melanchthon og undertiden maatte lide af Luthers Hide 
ſighed, vedvarede dog diffe fo højtænfende, i en Sands 
og Troe enige Mænds Venſtab uafbrudt indtil. Luthers 
Død, ſom Melanchthon barnligen førgede over, og hvem 
han hædrede ved et biographiſt Minde, hvoraf Kjerlige 
hedens og Wrefrygtens Varme taler ligefaa meget fom 
Sandhedskjerlighed. En ſtor Decl af den Tillid, Lus 
ther havde lidt, tilfalde nu Melanchthon. Tydſkland 
kaldte Gam alerede forben fin Lærer, sg Wittenberg æres 
de i ham fin enefte Støtte og Univerſitetets Gienopretter 
efter den ſchmalkaldiſte Krig; ogſaa den nye Churfyrſte, 
Moritz, udmarkede ham og gjorde Intet i Religionsfaz 
ger uden hans Raad. Wen netop, det, at Kjerlighed 
til Wittenberg bevægede ham til at underkaſte fig denne 
det hele proteftantiffe Partie mistenkt blevne Fyrſte, 
og at de proteſtantiſte Stater vedbleve at agte han: ſom 
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deres Troes Stifter, kunde nogle Theologer, der gjerne 
alene havde atvet Luthers Glorie, ei tilgive ham. De 
angrebe hans Lærefætninger og gjorde hans Rettroenhed 

”mistænfr. Rigtigt not havde Melanchthon alerede ved 
hine Underhandlinger med Catholiferne viiſt, at mans 
gen gammel Skik og felven betinget Erkſendelſe af Pas 
vens Autoritet ei forekom ham faa farlig fom Luthers 
hans gradvife Nermelſe i Synémaaden om Chriſti Ner— 
værelfe i Nadveren til de ſchweizerſte Reformatorers var 
bemarket af de Flefte, og den Forandring, ſom den aas 
benhjertige Mand, dev ei var iftand til nogen Forftillelfe 
derfor: havde gjort i den Artikel om Nadveren i den augs⸗ 
burgſte Confeffion, blev angreben af Venner og Fiender. 
Og, at han, ſaavel i de ſeenere Udgaver af hang loci 
theologici fom i andre offentlige Skrifter forklarede Læs 

ven om Retfærdiggjørelfen beftemtere og efter fin-vels 
grundede Overbeviisning  fErifrmæsfigere og, ved den 
Paaſtand, at Menneſtkets frie Willie maatte og kunde 
medvirke ved dets Forbedring, uden Omfvøb tilſtod fin 
Afvigelſe fra det auguſtinſte Syſtem kunde alle vide, der 

leeſte hans Skrifter med Opmerkſomhed. Uſtridigt hav— 
de hans Sedvane ſtedſe at forſte videre, og hans Overbe—⸗ 
viisning ſtedſe at berigtige mere, en endnu ſtorre Deel 
i denne Forandring, end hang naturlige Blyhed og 
Kjerlighed til Fred, omendſtjondt han af den fidfre 
Grund ofte føjede fine Ord mildere end de ſtrenge Luthes 
raner ønfEede, Men at han af Frygt. for Menneſter 
eller for at behage dem «Fulde have bortgivet Noget af 
den evangeliſte Sandhed i noget veſentligt Punkt lader 
fig ei bevife… Og Hvo vil dadle hans Beftræbelfe for at 
forbedre et Være, der faa nyligt var begyndt? de flefte 
af den nyere Tids Theologer have for det mefte været ent— 
ge med ham ide Synspunkter, hvorfor han blev for» 
kjettret. Mentilen ſaa billig Bedommelſe vare Me— 
lanchthons Samtidige aldeles ikke tilbſielige. Indfo— 
relſen af det augsburgſte Interim i Sachſen, ſom Me— 
lanchthon efter fang Overveielſe tillod 1549 under Be— 
tingelſer, devtilftræbfeligt fjernede Faren for. Tilbages 
fald til de pavelige Misbrug, ſyntes Zeloterne hen bedſte 
Anledning.til at angribe ham. — Den ærgerlige adiaphor 
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riſtiſte Feide om den mindre eller ſtorre Vigtighed af lige⸗ 
gyldige Biting i Religionsovelſer, hvori Flacius indvik— 
lede ham, de Befværinger , ſom Oſtander fremførte 
imod ham 1557 angaaende Retfærdiggjørelfeglæren og 
endeligt de ſynergiſtiſte Stridigheder om den frie Villies 
Medvirkning ved Forbedringen, ſom Flacius tillagde 
ham endnulkort før fin Dod, dyngede en ſaadan Mænge 
de Krenkelſer over den ved Arbeider ſpekkede og desuden 
meget følfømme Mand, at han, fine fidfte Dage'fun lie 
det kunde glæde: fig ved fin Berommelſe og felv det ſtjanne 
Haab, hvorfor han havde lever. Vel havde han rimelig» 
viis ei Aarſag til at klage over, at Churfyrſt Morikes Tog. 
mod Reiferen tilintetgſorde hans Deeltagelſe i Conciliet 
til Trident, hvorhen han vilde reiſe og var alerede i Ja— 
nuar 1552 kommen til Augsburg, og den 1554 i Naums 
burg foranſtaltede Underſogelſe af hang Rettroenhed 
faldt uditil hans Retferdiggjsrelſe; dog var den her ſtif— 
tede Forſoning med hans Fiender kun tilſyneladende og 
deres Modvirkning maatte han og erkjende i Frugtloshe— 
hen af det fidfte Forſog, ſom han paa Conventet i Worms 
1557 gjorde i fit Parties Ravn til Forlig med Catholi— 
kerne. Kirkens Enighed var derfor Melanchthons fidfte 
Onſke, da han døde i Wittenberg den 19de April 1560 
ten Alder af 63 Aar. Ham overlevede en Søn, der 
fun havde arvet Faderens Godmodighed men ei hans 
Aand, og en i Wittenberg gift Datter. Hans ham 
meeſt lige og Ejere førftefødte Datter Anna var efter” e£ 
fort og ulykkeligt Wgteſkab med Digteren Sabinus ales 
rede 1547 død af Græmmelfe, og hans Kone Catharina, 
fom var en Datter af Borgemefter Crapp i Wittenberg, 
og hvem han havde ægtet alerede 1520, var død 1557. 
Denne, forreften gode, elſtverdige Kones fvage, ængftes 
lige Sind havde ofte formorket hans huuslige Tilfreds: 
hed og dog var han intetſteds hellere end blandt Sine. J 
det forſte Aar af hans Wgteſkab faae man ham vugge 
fine Born og arbeide i deres Kreds. Alerede hans Udvor⸗ 
tes forraadede Beffedenhed og Ydmyghed. Singen, der 
faae ham forſte Gang, fulde i hans næften lille Figur, 
ſom ſtedſe ved hans ſtrenge Maadehold og Arbeidſomhed 
blev maver, føgt den ſtore Reformator. Men den hoit⸗ 
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hvelvede frie Pande og de ſtjonne lyſe Hine forkyndte 
ſnart den kraftfulde livlige Aand, der, naar han talte 
oplivede hans hele Anſigt. Muntert Spog afverlede i 
hans Underholdning med de ſtarpſindigſte Bemarkunin⸗ 
ger, og Ingen gif fra ham uden Underviisning og Ves 
derqvægelfe. Han ſage gjerne Selſkab ved fit Bord, og 
Trængende fandt hos ham faa rigelig Underſtsttelſe, at 
han ved fin Gavmildhed undertiden kom i Forlægenhed. 
Meden forefommende Velvillie, ſom var Grundtrakket 
i hans Characteer, omfattede han overhovedet alt hvad 
der nermede fig ham; aabenhjertig og uden Mistanke 
[cd han overalt fit Hjerte tale; Fromhed, ædel Simpel, 
heh og UfEyld i Sæder, Hoimodighed og; Redelighed 
vare ham faa naturlige, af det blev ham vanſkeligt at til— 
troe noget Menneſke andre Egenſkaber; og forſt, efterat 
være paa mange Waader ſkuffet og bedrager, lærte han at 
fjende de uædle Lidenſkabers Renker, der ſtillede fig i 
Veien for hans bedſte Henſigter. Men netop denne 
umistænfelige milde Characteer gjorde Gam til Gjenſtand 
for fine Tilhøreres inderligfte Kjerlighed og Hengiven—⸗ 
hed. Fra alle Europas Egne ſtrommede Studerende til 
Wittenberg for at famle fig omkring Melanchthon, og 
den Grundigheds og fordomsfrie ForÆnings Aand, ſom 
han her udbredede, virfede endnu velgjørende længe efter 
hans Dod. Om derfor og ſterkere Kræfter og. ſtorre 
Bedrifter gjøre ham den førfte Plads ftridig blandt hans 
Aarhundrede berømte Mænd, vil han dog ſtedſe i den 
vetfærdige Efterverdens Pine blive anſeet for den elſtvaer⸗ 
digſte, reneſte og lærdeſte. 

Melchiter, ſyriſk Royaliſter, kaldtes oprindeli— 
gen i det 6te og 7de Aarhundred de orientalſke Chriſtne, 
der overeensſtemmende med Keiſerens Villie underkaſte— 
de ſig den chalcedoniſte Kirkeforſamlings Beſlutninger, 
derfor Keiſerligſindede. Senere forekommer dette 
Navn vaklende ſom Orthodoxien ſelv. J den nyere Tid 
er: dette Navn af Reiſebeſkrivere tillagt Jacobiterne i 
Mefopotamien og de med den romere Kirke unerede 
Copter i Xgypten. 
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Meleager, en Søn af den calydoniffe Konge Oe⸗ 
neus, efter Ændre af Mars og Althæa. Efter Drens 
gens Fodſel kom Parcerne til Althæa og beftemte hans 
Skjebne. Clotho fagde ban ſtulde blive hoimodig, Las 
cheſis tapper og Atropos erflærede, at han ei ſtulde døe, 
før den Brand, der netop laane paa Sfdftedet var fortæs 
rer — Althæa tog ftrar Branden af Ilden og gjemte den 
omhyggeligt, Meleager vifte fig fnart form Helt. Han 
bivaanede Argonautertoget, vandt Prifen med Kaſteſpy—⸗ 
det i de af Acaſtus anftillede Liiglege, men udmerkede fig 
fornemmeligt ved den calydoniſte Jagt, hvortil han 
forſamlede Græfenlands meeſt anfeete Helte-Ynglinge. 
Selv nedlagde han Vildſvinet og forærede dets Sfind, 
fom den fornemſte Priis, til fin Elſtede Atalanta, ſom 
havde bibragt Vildſvinet det forſte Saar. Derved fandt 
hans Moders Brødre Idrus, Plexippus og Lynceus Tig 
fornærmede og toge Vildfvinets Skind med Bold fra den 
hjemreiſende Atalanta. Meleager, der ei med det Go— 
de kunde bevæge dem til at give Sfindet tilbage, dræbte 
dem alle tre. ” $ rafende Smerte over fine Brodres Mord 
greb Althæa den før nævnte Brand og kaſtede den i Ilden, 
hvorpaa Meleager døde under frygtelige Smerter. Af 
Andre fortælles Hiftorign anderledes. Vi have endnu 
fo fortvæffelige Billedftøtter af Meleager fra Oldtiden. 
— Cpigramdigteren Meleager var fra Syrien. Hans 
Tidsalder fader fig ei med Vished angive. Ligeſaalidet 
veed man om baner den ſamme fom Cynikeren Meleas 

ger. Han levede længe i Tyrus og dode i en hoi Alder 
paa Den Cos. Han er os bekjendt ved fin Samling af 
gamle Digteres Epigrammer og ved fine egne, der ere 

komne til os. De fidfte findes i Bruncks ——— 
desuden har Manſo udgivet dem. 

Melicertes, en Søn af Ino eller Leucothea, blev 
tilligemed fin af Juno forfulgte og i Havet ſprungne Mos 
der forvandlet til en Havguddom og fom faadan erholdt 
[jan og Navnet Palæmon (fee Art. Athamas). Efter 
et Sagn blev hans Liig aften Delphin bragt til Iſthmus, 
hvor Siſyphus, Konge af Corinth lod ham begrave og 
indførte Gam til Are de iſthmiſte Lege. De Søfarende 
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tilbade ham ſom en beſtyttende Havgud, der førte de 
i Nød ſtedte Skibe lykkeligt Havn, Hvorfor han og af 
Romerne blev faldt Portumnus eller Havnegud. Som 
Havgud foreſtilles han fædvanligt med et ſtort blaat 
Sfjæg, med en Nogel i Haanden eller hængende fra 
Skuldrene; man feer ham og ſpommende og ei ſom de ane 
dre ftørre Havguder Fjørende paa en Vogn. J mange 
Gøftæder havde man bygget ham Templer, og paa Øen 
Tenedos ofrede man ham endog Børn. 

Meliſſino. Denne i den nyere rusſiſke Hiſtorie 
bekjendt blevne Mand, var fodt paa Cephalonia og traad⸗ 
de tidligt i Ruslands Tjenefte. Hans mangefidede Tas 
[ent forføgte fig lidt efter lidt i alle Kunſter. Han ſyſſel⸗ 
fatte fig med Videnſtaberne og yndede det franfe Thea⸗ 
ter. Som Stormefter for Frimurerordenen i Rusland, 
ftiftede han adffillige Loger og vifte herved ſtor Virkſom— 
hed, indtil Keiferinden, der ei havde Tillid til dige Sel— 
ſkaber, afnodte ham det Løfte ar trække fig tilbage derfra 
Meliſſino blev Chef for Landkadetcorpſet og tillige Direc⸗ 
tør for Skueſpillene i Petersburg, ſom aldrig vare prægs 
tigere. Eliſabeth havde fEjenfet ham fin Yndeft for. hans 
behagelige Udvortes. Hans Tjenefte i Krigen erhverves 
de ham Udmærfelfer under Catharinas Regjering. Ros 
manzoff ſtyldte fornemmeligt hans Tapperhed og Aandés 
nærværelfe Seieren ved Kagul. Efter General! Muͤllers 
Død, fom 1790 blev i Beleiringen for Kilia, blev Mer 
liſſino Chef for hele Ruslands Artillerie. Nu unde 
han virke fraftigere derfor. Han oprettede et Corps ris 
dende Artillerie, der lidt efter lidt forøgedes oa erhvervs 
vede fig overhovedet ſtore Fortjenefter af Artillerieveſe—⸗ 
net. Da Paul iſte befteeg Thronen vifte han Melisſino 
fin Velvillie paa meer end een Maade, men ſnart forans 
drede Keiſeren fit Sindelaug og overvældede den 7oaas 
rige Olding med Krankelſer, der undergravede. hang 
blomſtrende Sundhed, forvandlede hans raftløfe Virk— 
— til Tungſind og gjorde tilſidſt Ende paa hans 
iv. 

E 
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Meliſſus, en Son af Ithagenes var fodt paa 
Samos og levede i den g4de Olympiade. J fit Fædres 
nelands Hiftorie ev han merkverdig form Statsmand og 
Feldtherre. Han afveeg i mange Punkter fra fin Lærer i 
Philoſophien, Parmenides. Denne tænÉte fig Vers 
densfubftanfen fun ſom intelligibel og tilſtod Mangfoldig— 
heden af Phoenomenerne ſaaledes ſom Sandſerne vife os 
dem; men Meliſſus foreſtillede fig Verdensſubſtanfen 
ſom materiel og forfaftede ligefrem Gyldigheden af Erfar 
ring ved Sandferne. For at undgaae den Indvending, 
at hang metaphyfiffe Principier vare i Strid med den 
almindelige Erfaring, gjorde Meliffus den relative 
Sandhed til Criterium for Erkſendelſens objective Gyls 
dighed. Han fluttede ſaaledes: Fordi den Mening, af 
alt hvad der ev til, ev evigt, uendeligt, Eet, uforanders 
ligt og fig felv overalt ligt, maa forekomme Forftanden 
mere fand end Meningen om det Modfatte, hvortil 
Sandſerne føre og: faa maa man holde fig til hine eg las 
de diffe Kane derhen. Derfor paaftaaer han og, at man 
egentligt Intet veed eller fan vide om Guderne, 

Fr Melk. . Denne almindeligt bekjendte Vedſke, der 
hos alle Pattedyrenes Hunner afſondres i viffe Organer 
og fjener til den forſte Nering for Ungerne, er af uffat- 
teerlig Verdie for Menneffene, Til Menneffenes Nyts 
fe og Brug erholdes den fornemmeligt af Koen, Gjeden 
og Faaret, i en vis Henſeende og af Heften og Æfelet. 
Melken beſidder forfEjellige Egenſkaber, et blot efter 
Dyrenes Forſtjellighed, men og efter den Føde, de nyde. 
Den for Menneſket vigtigfte Melk er Koens, hvorfor og 
Chemikerne ifær have beſtjeftiget fig med fammes Under— 
ſogelſe. Melken er en ugjennemfigtig Vædffe af hvid 
Farve og en behagelig fødagtigS mag. Den lader ſig adſkille 
i tre forfEjellige Dele: Floden ſamler fig ſom en conſiſtent 
Vaédſke paa Overfladen, naar den en tidlang ſtaaer frille, 
og fan ſtummes deraf. . De oftagtige Dele adffille fig, 
naar Melken, fom gløden er taget af, løber fammen og 
Vallen bliver tilbage. Floden er en inderlig Blanding 
af Smør, Oſt og Valle. Det førfte affondres ved Flo— 
dens mechaniſte Kjernen, og den tilbageblivende Vadſtke 
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Kiernemelk ———— endnu Oſt og Valle. Vallen er 
en tynd gjennemfigtig Flydenhed af guulgrønlig Farve 
og behagelig fød Smag. Dunſter den lidt efter lidt bore 
ſaaſchryſtalliſeres Melkſukker. Den indeholder og noget 
Saltagtigt. Melken er næften den eneſte dyriſte Flyden⸗ 
hed, der gaaer i Gjering. Tatarerne forſtager ſaaledes 
af Heſtemelk at tilberede ei alene en behagelig ſyrlig 
Drik, (faldet Kumiß) men og en ſpirituss Drik. Kal—⸗ 
mukkerne fsrfaae endog af tilberede Brendeviin af 
Melk, hvilfer i mange Henſeender fan foretrekkes Korn— 
brændeviin. Melken af en og ſamme Dyreart frembydes, 
under forſkjellige Omſtendigheder hos ſamme Individuer 
og endnu mere hos forfEjellige, forſtjellige Modificationer. 
Den er forſtjellig efter de forſtjellige Tidsperioder fra Fod⸗ 
ſelen af Ungerne, men fornemmeligt efter Nydelſen af Ne— 
ringsmidlerne; en Omſtendighed, der fornemmeligt er 

meget vigtig i oekonomiſt Henſeende. De øvrige Dyrs 
Melk ligner i dens Beſtanddele mere eller mindre Komel— 
ken, omendſkjondt nogle Modificationer derved finder 
Sted. Fruentimmermelk er forſtſellig fra Komelk i tre 
Henſeender: 1) den indeholder mindre Off; 2)den ſmor— 
agtige Beſtanddeel er ſaaledes forenet med den oftagtige, 
"at den intet Smør giver; 3) den indeholder en ſtorre 
Mængde Melkſukker. Wſelsmelk er ligeledes forſtjellig 
i tre Henſeender: 1) den har mindre Flode; 2) den har 
færre oftagtige Beftanddele og 3) en ftørre Quantitet 
Melkſukker. Gjede og fornemmeligt Faaremelk ligner 
meeft: Komelk. Melken bruges paa manafoldig Maade. 
Vigtigſter den ſom et næften almindeligt Neringsmiddel, 
men desuden fan den og fordeelagtigt anvendes i Medicis 
nen og felvi Kunſterne. J fidfte Henſeende ev iſer den 
Opdagelſe af Cadet de Baur, at man fan bruge Melk til 
Malerie, meget vigtig. Man har et meget udførligt 
franſt Verk af Parmentier og Deyeux under Titelen: 
eet og Bemærkninger over de forſtjellige Arter 

elk 20. 

Melkeveien kaldes den klarthvide Stribe, der oms 
trent i Figur af en ſtor Kreds fvæffer fig næften omkring 

E 2 
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hele Himmelkuglen. Øen gaaer. igjennem adſkillige 
Stjernebilleder f. Er. Caſſiopea, Perſeus med flere og er 
klareſt i Skibet. Hvad den egentligt er al alerede Des 
mocrit have vidſt efter Plutarchs Beretning, nemlig den 
forenede Glands af en umaalelig Mængde Firftjerner, der 
formedelft deres ſtore Afftand ei funne fees enfelt. Hvad 
de Gamle formodede fandt de ſenere Aſtronomer, der 
funde betjene fig af Kikkerter, bekreftet. Med Ret ops 
faftev man herved det Spørgsmaal, hvorfor der i diſſe 
Himmelegne ere dyngede en faa ſtor Mængde Firftjerner 
fammen, at den øvrige Himmel næften feer øde ud? 
Derpaa fvarer Aſtronomien, rigtigt nof fun med Formod— 
ninger ſaaledes: Lysbeltets Stjerner ere ſandſynligviis 
ei nærmere fammen end de ovrige, men ftaae der i Him— 
melens uudgrundelige Dybheder i utallige Raekker lig faar 
dan over hverandre fom paa andre Steder af Himmelen 
men de forekomme os fun mere ſammenhobede end paa de 
øvrige Stæder, fordi vi fee dem bag ved hverandre, oms 
trent fom vi fee de Træer, der ere plantede i lange Alleer 
tættere fammen i nogen Fraftand end naar vi fee dem 
nærved og efter Længden. Herefter fynes det form om 
Firftjernerne med deres Planetſyſtemer ei vare opſtillede 
cirkelformigt, menien lindſeformet Skikkelſe, og er 
dette ſaaledes, faa maatte man af Lysbeltets Stilling ans 
tage, at vort Solfyftem ei definder fig i denne umaadelige 
Lindſegeſtalts fførfte Flade, men noget udenfor fammes 

Melodica er Navnet van et af Joh. And. Stein 
opfundet Claviaturinftrument, med et Regiſter-Pibevark, 
der blot ev beſtemt til Melodiens fmagfulde Foredrag og 
derfor fun ſtrekker fin Omfang i Dybden til det lille g. 
For at Spilleren fan accompagnere fig felv er det ſaaledes 
indrettet, at det fom et andet Claveer fan ſettes paa et 

kraͤſtiſt Claveerinſtrument. Den danffe Mechanicus Rif- 
felfen har gjort fig bekjendt ved Forfærdigelfen af dette 
Slags Inſtrumenter. 

Melodie betyder i Almindelighed en vis Rakke af 
Toner, der ere Øret behagelige ved deres Følge og nøds 
vendige Afverling af Hoide og Dybde, Korthed og Længe 
de, og udgjør overhovedet hvad man kalder Sang. 
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Melodie iſerdeleshed, i Ordets indſtrenkede Forſtand 
betegner ogſaa Sangen til et eller andet bevidſt Muſik— 
eller Toneſtykke, hvorpaa man vil hentyde. Melodie i 
Almindelighed viſer igvrigt den Tonefølge, hvorved 
Componiſten føger at udtrykke det Ideal af Folelſe, ſom 
han har forefat fig at male og ſom man i vore fleerſtem— 
mede Kunftværfer pleier at falde Hovedmelodien eller 
Hovedſtemmen, og hvilfen de øvrige Stemmer blot Fulle 
underſtotte. Heraf følger nu, at Melodien er. det væs 
fentligfte i ethvert Toneſtykke, og, at Harmonien, faa 
vigtige ogſaa de Fordele ere, den ſtjenker, og fan meget 
ogſaa Kunſtens Udtryksmidler derved forøges, dog maa 
være Melodien underordnet. Muſikken har Sangen 
fom fit egentlige Verk, ſom fin fornemfte Opgave til 
beftandigt Formaal, og alle Harmoniens Kunſter have 
blot den ſtjsnne Sang eller den egentlige Melodie til fids 
fte Maal. Derfor er det et urimelige Spørgsmaal om 
Melodien eller Harmonien er den vigtigfte Fordring ved 
et Tonſtykke. Udentvivl vil Harmonien ſom Middel 
ftedfe blive IMelodien fom Maal underordnet. Derfor 
er det af ſtorſte Vigtighed for Componiſten, at han ſtedſe 
har en god Melodies væfentlige Egenſtaber for Dine og 
anftiller flittige Betragtninger over de Midler, hvorved 
diffe kunne naaeg, for faavidt fom det afhænger af Kune 
ſten. De Elementer, hvorved Componiſten fættes iſtand 
til ved Tonernes mefodiffe Forbindelfe at udtrykke et 
ſtjont Spil af Folelſen, ere Tonernes Forffjellighed og 
Forſtjelligh een deres Bevegelſe, for faavidt de ere 
analoge med Yttririgerne af de forfEjellige Folelſer og alt⸗ 
faa, formedelſt Sympathiens Love igjen funne virke paa 
vore Folelſer. At Sangen (thi fun denne forftaaer man 
ved Melodie) gi umiddelbar er Menneſket naturlig beho— 
ver man vel ei førft at bevife; den er en Yttring af. den 
overſtrommende Folelſe, ſom ei finder Tilfredsftillelfe i 
den blotte Tale i dens forte afbrudte Toner, Deter viſt 
nok meget vanffeligt at angive de forſtjellige Skridt, ſom 
det ledende Genie har maattet anvende for at bringe 

— Sangens Opfindelfe iſtand. Det er ej meget fandfynligt 
at Menneſket ved at efterligne Fuglene ffulle være faldet 
paa Sangen ; det er fandfynligere at Sangen ogſaa er en 
ſucceſſiv Frembringelſe af den menneffelige Natur, thi 
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de enkelte Toner, hvoraf Sangen er dannet, ere Yttrins 
ger af levende Følelfer, hvilke Naturen aftvinger Mens 
nefÉet, ofte imod dets egen Billie, naar det ved Toner 
yttrer Fornøielje, Smerte eller Sorgmodighed, hvoraf 
fynes at følge at Sangens Elementer ei faa meget er en 
Opfindelſe af Menneſket ſom af fammes Natur, Mens 
neſket ev tilbøieligt til aft hænge efter de glade ſom de ſor— 
gefige Fornemmelſer og ligefom vugge fig ind i ſamme. 
Vi fee af Born, der endnu ei forftaae. fig paa Sang, 
naar de ere ien glad elfer bedrøvet Stemning føge at yts 
tre den ved dertil paffende Toner. Ved diſſe Toner 
faaer Følelfen ligefom noget Legemligt, hvorved den fan 
holde fig faft og ligefom fane et Slags Varighed; deraf 
lader det fig paa nogen Maade begribe, Hvorledes Mens 
neſket ved viffe Følelfer fan danne en Ræffe ſyngende 
Toner og derved holde figien herffende Lunes Tilſtand. 
Men dette alene udgjør endnu ikke Sangen. Thi førfe 
naar afmaalt Bevægelfe og Rhythmus fommer til, frems 
ſtaager den egentlige Sang: Ogſaa diſſe ſynes, ſaavelſom 
de lidenſtabelige Toner, at have fin Grund i Folelſernes 
Natur. En blot Gjentagelfe af faadanne Toner, uden 
beftemft Tilbagevenden og Afverling med Længde og Kort⸗ 
hed formaaer ei at bevirke Folelſens Varighed og Veds 
bliven i famme. Dette bevirfer en ligeformig vedhol— 
dende Bevægelfe bedre. Saaledes er det et ikke fjeldene 
Syn, at et blot Garnet, men og det raae vorne Mennes 
fEe med Gjentagelſen af lidenſkabelige Toner forbinde en 
vis ligedannet Bevægelfe med Legemet, en regelmæsfig 
og paa ſamme Tid tilbagevendende Frems og Tilbagevak— 
len af famme, hvori, ſaavelſom maaſkee egentligere i 
Puls flaget ſandſynligviis Taktens Oprindelſe maa ſoges. 
Intet er beqvemmere tilen tidlang at holde os i een-og 
famme Folelſe end en ligeformet, i lige Tidsrum afdeelt 
Bevægelfe, hvorved Opmaerkſomheden fængfles paa. ſam— 
me Gjenftand. Og faaledes fan man nogenledes forkla— 
re Sangens Oprindelſe, hvilfen man fan faldeeni beſtemt 
eensformig Bevæaelfe fortløbende Følge af lidenffabelige 
Toner. Sang eller Melodie fan iøvrigt ei alene frem— 
bringes ved den menneffelige Stemme, men og paa In— 
ftrumenter, Men den mennefEelige Stemmes Sang ér 

al 
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viſt nok den oprindeligſte og fuldkomneſte, fordi den, ſom 
levende Frembringelſe af den menneffelige Aand, paa 
det noieſte kan give hver Tone den ſerdeles Nuͤance, ſom 
Affecten fordrer. Muſikkens væfentlige Kraft ligger alte 
Faa egentligt fun. i Sangen ſom alerede ovenfor ev bemer⸗ 
ket; thi den accompagnerende Harmonie har i og for fig 

felv aldeles ingen Kraft til Udtryk. J Melodien alene 
ligge de med uimodftaaelig Kraft oplivede Toner, ſom 
man erkjender for Yttringer af en følende Sjel. Derfor 
har Sangen det Fortrin for alle andre Kunſtens Værker 
at den er iftand til af vekke LidenfEab. — Dette paalægger 
Componiſten den ueftergivelige Pligt at ovofre Sangens 
Studium eller Melodien den ſtorſte Opmerkſomhed. Han 
maa vift nof tillige være en reen Harmonifer, men fun 
for at give fin Sang den fuldkomne Reenhed. Men, da 
denne Reenhed, uden tillige at befidde det indvortes Ud⸗ 
tryk tjener til Yntet, faa man, fom faget hans ftørfte 
Studium være rettet paa den lidenfabelige Sang. Mes 
lodie, Bevegelſe og Rhythmus ere de ſande Midler tif 
at bringe Sindet i Folelſe, og, hvor hine mangle, der 
er Harmoniens høiefte Reenhed en aldeles uvirkſom Sag. 
Melodiens egentlige Veſen beftaaer ene og alene i Uds 
trykket. Den maa altid Fildre en lidenſtabelig Folelſe, 
og Enhver, der hører den, maa bilde fig ind, at høre et 
Menneſkes Sprog, der, gjennemtrængt af en celler anden 
Folelſe, ftræber at lægge denne for Dagen Men, for 
faavidt nu denne Melodie i Componiftens Hænder er et 
Vært af Kunſten og Smagen, maa og denne lidenffabes 
lige Tale, ſom ethvert ander Vært af Kunſten, udgisre 
et Heelt, hvori de nødvendige Mangfoldigheder ere fore 
bundne til en fuldfommen Eenhed. Dette Hele maa 
have en behagelig Form og faavel overhovedet fom i fine 
enfelte Dele være ſaaledes beſtaffent, at Tilhorerens 
Hre vokkes til beſtandig Opmerkſomhed, og fan uden 
Anſtod og Adſpredelſe overgive fig med Lyſt til de 
Indtryk, det modtager, Enhver Sang, der har diffe 
dobbelte Egenſkaber, er god. Nu ville vi i Korthed føge 
at beſtemme de forſtjellige ſerdeles Egenſftaber, der maa 
være'en god Melodie egen. Forſt er det aldeles nødvens 
digt at en Hoved⸗ eller Grundtone herſter deri, hvilken 
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veden god til Udtrykket paſſende Modulation faaer fine 
forfjellige Nancer. Dette fan fun fee paa den Maas 
de, at de paa hverandre følgende Toner tages af en bes 
ſtemt Toneſtige. Skeer et dette vil der ingen Sammens 
hæna være mellem de enkelte Dele. Naar man f. Er. tog 

Grundtonen i € dur og derpaa, uden at være gaaet over 
i GG dur, vilde lade fpille Fis, faa vilde dette Sted ſynes 
aldeles uden al Sammenhæng og blive uforftaaeligt, Thi 
den i enhver Tonftige liggende Harmonie giver de af 
famme tagne Toner den nødvendige Sammenhang. 
Men Hoveds eller. Grundtonen maa vælges. fvarende 
til Stykkets Characteer. Thi enhver Tonart har 
maaffee en den egen Characteer. Yo finere nu Come 
poniftens Øre til at udfinde denne Characteer i ens 
hver Tonarter, defte heldigere vil han i ſardeles Tils 
fælde være i Hovedtonens Valg, hvilfet meer end maa⸗ 
ffee mangen troer bidrager til det vigtige Udtryf. J 
gandſke forte Melodier, der blot beftane af et Par Los 
vedfatfer, fan man blive gandffe ved Hovedtonen, eller 
og i alf Fald modulere i dens Dominante; længere 
Stykker derimod fordre Afvexling i Tonen, for at det 
lidenffabelige Udtryk ogfaa med Henſyn paa det Harmo—⸗ 
niffe, fan erholde fin Skattering og fin Mangfoldighed. 
For det andet er til en god Sang Rhythmus nødvendig, 
Det vil fige de enkelte Deles Afmaaling i lange og forte 
Dele. Enhver Sang væffes ved de enkelte Toner, der 
i Tiden følge paa hverandre i Begrebet om Bevagelſe. 
Enhver Tune er fom en lille Rykning, hvoraf et beſtemt 
Antal udgjør et Skridt. Der fynes overhovedet at være 
en faa naturlig Lighed mellem Sangens Gang og Bevæs 
gelfe, at overalt, felv hos de meeſt raae Folfeflag, de føres 
fte Sange, der opfom iblandt dem, vare uadffillelig fore 
bundne med Gangen eller med Dandſen. Enhver Beva— 
gelfe, hvori ingen Orden og Regelmasſighed herſker, hvor 
intet Skridt er det andet ligt, bliver alerede ved den blotte 

Beſkuelſe trettende. Saaledes vilde en Følge af Toner, 
hvor harmonifÉ vigtig og deres Fremſtriden var, naar 
der et varen afmaalt Orden iblandt dem i Afverlingen , 
ei underholde vor Opmarkſomhed et Hieblik, men fnares 
ve forvirre og, Derfor maa der være Eensformighed i Der 
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vægelfen, den maae gaae frem i lige Skridt, og Tonefol⸗ 
gen maae inddeles i flige lige Tidsſtridt, der i Muſikken 
kaldes Tacter. Diſſe SÉridt maae, naar de beftane af 
adſkillige ſmage Rykninger, derved gigres folelige, at 
hvert Skridt paa den forſte Rykning angives ftærfere end 
paa de øvrige eller faaer en Accent. Horelſen føler da 
Tonernes Inddeling i Tacter. Derfor maae de lige 
[lange Skridt i paffende og behagelig Afverfing følge paa 
hverandre, Derfor er det nødvendigt at Tactens Veds 
varen inddeles i mindre Tidsmaal efter lige og ulige Tal, 
at de forſkiellige Tidsmaal Æjelnes ved Accenter og ved 
forenet Eftertryk. Heraf fremkommer igjen nye Arter 
Eensformighed og Mangfoldighed, ſom gigre Sangen 
behagelig. For det tredie udfordrer en god Melodie det 
lidenſtabeligſte Udtryk, ſom bevirkes ved en hurtig eller 
langſom Bevegelſe, ved Foredragsmaaden 2c. For det - 
Fjerde hører til en god Melodie, at den fan fynges eller 
fpilles og, efter dens Arts Beſtaffenhed, falder left i Ho⸗ 
relſen. Hvor denne Egenſtab mangler, der bliver en 
Compoſitions alle øvrige Fortieneſter fordunklede eller 
gjorte aldeles uvirkſomme. For at blive let og fattelig 
maa Componiften have ſtuderet faavel den udøvende 
Sang fom alle de Inſtrumenters Natur, for hvilfe han 
vil ſette. Den fidffe Egenſtab ved en god Melodie er 
den Nødvendighed, at Textens Udtryk faa meget ſom 
mueligt maa gjengives af Melodien. Componiſten maa 
derfor beftræbe fig for at iagttage den egentlige Art og 
Grad af Følelfe, fom ligger i Texten og overhovedet henfæte 
te fig i famme. Her ev det ifær vigtigt at bemærke og lære 
at udforffe de Steder, hvor Følelfen bliver faa indtræns 
gende at Sindet ønffer at dvæle derved. Her er Leilige 
hed at anbringe de meeft rørende Manerer og Colleratu— 
rer. Har han Folelſe og Ovelſe i at componere faa vil 
Bevægelfe og Tact, ſom paſſer for det Stykke der ſtal 
ſettes, af fig felv falde ham ind. Men at træffe den 
meeſt paſſende Rhythmus og de bedfte Indſnit vil ofte væs 
re ham vanſkeligt, hvor Digteren ei har været fuldfoms 
men muſikalſt:: det behøves neppe at erindres at Indſnit 
og Perioder maae ſtemme overeens med dem i Tertens 
Stride nu diffe, ſom et flelden ev Tilfældet mod Muſik⸗ 
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feng Jevnmaal, faa maa Componiſten hjelpe fig frem 
med Gjentagelfer og Omfætninger af enkelte Ord. Hoiſt 
henfigtsftridende ere Skildringer af legemlige Ting, fom 
Digteren forelægger Forftanden og ef Følelfen. Endnu 
værre ere Skildringer af enkelte Ord efter deres lidenſkab⸗ 
lige Betydning, der aldeles er imod Textens Udtryk. 
Som om Componiſten, naar Digteren ſagde: Græder 
ikke! paa det førfte Ord vilde ſette Toner, der fEulde 
efterligne Graad. Endeligt maa endnu bemærkes at 
viffe Feil imod Tactens Natur gjøre Melodierne hoiſt 
ubehagelige. Deslige Feil opfaae, naar man anbringer 
Diſſonancer paa Tactdele, ſom ei taale diſſe. 

Melodion Navnet paa et af Dietz i Emmerich 
opfundet ra, hvis nærmere Beſkaffenhed vi ei 
kjende. 

Melodrama (Duodrama, Monodrama) betegner 
et lyriſt dramatiſt Skueſpil med Inſtrumentalmuſik, 
hvilket vakte megen Opmarkſomhed i den anden Halvs 
deel af det forløbne Aarhundred, foranlediget ved Bens 
das Ariadne og Medea. Det ſtjelner fig derved fra Ope— 
raen, at Digteren [prifE bearbeider det deriil valgte Su— 
jet og deraf udvifleren Rakke af Følelfer , hvilke han 
ligeſom fun antyder, for derved at give Muſikken Leiligs 
hed at udtrykke diſſe Folelſer. Componiſten afbryder 
derfor vilkaarligt i Melodramaet Declamationen ved 
blot Inſtrumentalmuſik, der indſkydes efter Omſtendig—⸗ 
hedernes Beſtaffenhed fnart i længere ſnart i kortere Sats 
fer af ubeſtemteFormer mellemPerioderne og Talefætnins 
gerne for ar udtrykke og forftærfe de Folelſer, der udtale fig 
ved Declamationen. Naar vi betragte det udmærfede 
Bifald, fom de to ovennævnte Melodramer Ariadne og 
Medea i faa høi en Grad erholdt ved deres førfte Fores 
filling, faa maae vi vift nof forbauſes over, at dette 
Slags dramatiffe Kunſtverker fenere har fundet faa 
faa Cfterlignere, og have erholde faa fider Bifald. 
Men, naar vi troe, at være fuldfommen overbeviifte om 
at burde betragte en heel Nations Bifald eller Mishag 
fom en ufeilbar Dom om et Kunſtprodukts Værdie, og 
Erfaring lærer os, at Melodramet i Tydſkland ei har 
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gjort nogen varig Lykke, faa tvinges vi til at antage, 
at Melodramerne i fig felv mangle de Fortrin, hvorved 
de funne ſattes iſtand til at forfEaffe fig en Nations Bis 
fald for Aarhundreder. Men hvori ligger nu Grunden, 
hvorfor Melodramet, ifølge fin Natur, er ei iftand til 
at ſtjenke egentlig fand dramatiſt Intereſſe. aar vi 
førft betragte Melodramernes medjaniffe Bygning faales 
des fom der nu gives nogle, faa ville vi finde, at en enes 
ſte Perſon aldeles ikke ev iftand til af begynde en drama— 
tiff Handling, udføre famme igjennem alle Forviklinger 
og endeligt til Tilſtuernes fulde Fornøielfe ende den 
harmoniſk. Derfor har man iftedet for den dramatiſke 
Natur, ſom Melodramet maa undvære, ſogt at give 
ſamme en aldeles [yriæ Holding. Herved fremkommer 
den ſtodende Modſigelſe at vi ſtedſe fee Folelſer, uden af 
de Handlinger, fom frembringe bem, komme og for Pis 
ne Viſee Virkninger uden at erfare ſammes Aarſa— 
ger. Anderledes forholder det fig med Duedramet, fors 
di Muligheden tilbørligt at begynde, forvikle og fuldføre 
en dramatiſk Handling alerede er ſtorre for to handlende 
Perſoner. Men ogfaa her fordres et udmærket Talent 
til at forfatte et Drama, hvis medjaniffe Hjelpemidler 
endnu ved to Perſoner ere meget indſtrenkede.  Sertil 
fommer endnu en anden Vanſtelighed, ſom ei bør forbis 
gaaes. Man har nemlig hidtil troet, at give diffe Mos 
nos og Duodramer en alvorlig Characteer , for faaledes 
at give Componiſten ved den hermed nødvendigt forbunds 
ne Lyrik, tilſtrekkelig Anledning til Malerie af Følelfer 
og Lidenffaber. Men, da nu den alvorlige Characteer 
ved dens Eenhed og Mangel paa udvortes Bevægelfe 
nødvendigt maa være meget indffrænfet og denne Mangel 
pan Bevægelfe naturligviis ei hæves ved cen eller to Pers 
ſoners indſtrenkede Handling, faa følger deraf, at et 
alvorligt Indhold maa være gandffe upaſſende for dette 
Slags dramatiffe Arbeider. Man fyntes at have bodet 
herpaa ved at give Intermezzoer og lignende dramatiſke 
Producter, der vel kunne ſammenlignes med Melodramer, 
en comiſt Characteer ved Muſik. Diſſe ſynes af være de 
Mangler, der ligge i diſſe Produkters Poeſie ſelv. Et 
andet unaturlige Anſtod imod Intereſſen ligger i den 
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Maade, hvorpaa man hidtil har behandler Muſikken i 
Melodramet. Digtere. af faadanne Melodramer have 
nemlig troet ei af kunne give Componiſten nokſom Leiligs 
hed til Udviklingen af hans Kunſt, naar han ei flittigt 
contrafterer Følelferne og lader dem ſelv beſtride hveran— 
dre indbyrdes. Derved opkommer nu. naturligt en ſaa— 
dan Mangel paa Eenhed.i den muſikalſke Fremſtilling, at 
næften enhver muſikalſt Periode, der afbryder Declama⸗ 
tionen, fremvifer en forfEjellig med de andre contraftes 
rende Characteer. Af diffe Grunde kan man vel erklere 
Melodramet for ef unaturlige Produkt, der ei fortjener 
at bearbeides. 

Melpomene Sørgefpillets Mufe afbildes med en 
alvorlig MafÉe, vel og. med. en Dolk eller en Cyyprefjes 
green i Haanden (See Muferne). 

Melzi d'Erile, Duca di Lodi, af en adelig ſpanſk 
Familie, havde nedfat fig i Mailand, vifte fig ſom Partie⸗ 
gjænger forde Franſke ved deres Indmarſch i dette Land og 
blevudnævnt fom den cisalpinffe Republiks befuldmægtiges 
de Minifter ved Congreffen i Raftadt, hvor han fvillede en 
udmærfet Rolle. Det var ham, ſom bragie General 
Bonaparte Nøglerne til Mailand, da han i Spidfen af 
Armeen holdt fit Indtog i denne Stad, Siden fvillede 
han en vigtig Rolle ved ”Confultaen, i Lyon 1802 og 
blev udnævnt til VWicepræfident for den nye Regjering i 
den italienſte Republik. Han beflædede denne Poſt til 
1305, da Republiffen blev omffabt til et Kongerige. 
Efter Napoleons Kroning til Konge i Italien blev han 
udnævnt til Cantsler⸗Seglbevarer og erholdt 1308 Titel 
af Hertug af Lodi. Da Cataftrophen 1914 indtraf, 
beftræbte han fig Æjøndt forgjeves at bevæge Senatet til 
at prociamere Prinds Eugen fom Konge i Italien for om 
muligt at vedligeholde dette Rige. 

Melville (Henry Dundas, Viscount) en berømt 
engelſt Statsmand, var født 1741 i Arniſton i Midlos 
thian eller Edinburghſhire, ftuderede i Edinburgh og blev 
1763 Advocat der. Han vifte tidligt en raſt, ind- 
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frængende Aand, levende, flydende Veltalenhed og Des 
ſtemthed. Efterat han nogle Aar havde værer Generals 
Procurator, blev han 1773 Lords Advocat af Skotland, 
et Embede, der er forbundet med en næften uindffrænfet 
dommende Magt og en over hele Kongeriget udbredt $nds 
flydelſe, hvilfen han anvendte til at anſette mange af 
fin Familie og andre ham hengivne Perſoner. Man bes 
fEylder ham og for nogle Vilkaarligheder i fin Forvalts 
ning. Snart blev den juridiſte Virkekreds ham for ſnae— 
ver. Han bragte det dertil, at han imod Miniſteriums 
Villie fom i Underhuſet, men vifte fig desuagtet fom en 
ivrig Tilhænger af den daværende Minifter Lord North. 
Da denne 1782 blev fortrængt af Marquien af Rocking— 
ham, og efter dennes Død Marquis Landsdown og Pitt 
vare fomne til Roeret, fulgte han og deres, Norths gands 
ffe modſatte Syſtem. Men ved deres Fald (efter Freden 
med Amerika 1783) tabte han ei alene fin Poſt ſom 
Marine Sefreteer, men og fom Lord: Advocat af SÉots 
land. Dog fremtraadde han frratt igjen i Falledsſtab 
med Witt. Denne blev forſte Statsminifter eller førfte 
Lord af Skatkammeret, og Dundas erholdt ſom Maris 
nes Sfatmefter, Præfident for General » Controllen , 
Statsſekreteer, dirigerende Miniſter og Directør ved 
Banken i Skotland 20. en hidtil uhørt Indflydelſe. Hans 
ftore Strenghed gjorde ham dog faa forhadt hos Folket, 
at han, paa en Reife til Skotland 1793, paa nogle 
Steder, neppe funde undgaae Pobelens Raſerie. Pitt 
forlod fin Plads 1801, og Dundas, der nu var udnævnt 
til Viscount Melville, fulgte ham, ligeſom han og ved 
hans nye Optræden igjen kom frem og blev førfte Lord i 
Admiralitetet (Marineminifter). J denne Poft blev 
han til fin befjendte Proces. Han havde nemlig felv ſom 
Marine⸗Skatmeſter bevirfet en Bil, hvorved Skatme— 
ſterens Forretninger noiere beſtemtes og hvorved faſtſat— 
tes, af de igjennem hans Hænder gagende Penge fra Tid 
til anden fEulde Åndeli Banfen og unddrages al. Misbrug 3 
men han forfaae fig felv fiden derimod, da hanhandlede 
eller lod handle med betydelige Summer af diſſe Penge, 
ſtjondt Staten derved egentligt Intet berovedes. Whit— 
bread foreflog derfor Klage imod ham, d. 3 Apr. 1805 hvils 



98. ' Mem 

ket Forflag gif igjennem ved Talerens Udſlag givende 
Stemme. Den I Ode nedlagde Lord Melville fin Poſt 
ſom forſte Lord i Admiralitetet; den 6te Mai blev han 
udftrøgen af de geheime Statsraaders Lifte og den 20de 
Juni af Mr. Whitbread og nogle Andre formeligt i Dars 
lamentet anklaget for Utroffab og lovſtridig Embedsfor— 
valtning. Proceſſen fortes i Weſtminſterhall, og Lord 
Melville frikſendtes. Han erholdt igjen fir Sæde i 
Statsraadet, men blev ei anfat i noget Embede, kom 
undertiden i Statsraadet, men udrettede Intet af Bety— 
denhed og levede for Storſtedelen i Skotland. Der døde 
han pludfeligt i Edinburgh den 27de Mai 1810. 

Memel en Stad i Konigsberger⸗Kredſen i Oſtpreus⸗ 
fen ligger ved det curiffe Hav, hvor Floden Dange falder 
i famme og har omtrent 5000 Indbyggere. Havnen 
er rummelig, og betydelige Skibe kunne fomme tet til 
Staden, mindre Fartøier ligge i den indre Havn, ſom 
Dange danner. Staden er befæftet og har et Citadel af 
fire Baſtioner. Den ei ubetydelige Handel beftaaer før 
det mefte i Commiffionshandel med Sfibstømmer, Hamp 
Korn, Huder ꝛc., hvilfe Artikler bringes fra Lithauen 
og føres til England. De ſtorſte Handelshuſe ere og af 
engelſt Herkomſt. 

Memmi (egentligt Martini) Simone fra Siena, 
er fornemmeligt ſom Maler foreviget ved Petearca (Son, 
LVII, LVIII) hvem han malede Lauras Billede. Efter 
Nogle var han en Difcipel af Giotto, med hvem hang 
Maneer har Lighed, dog bemarker man efter Fiorillo. i 
Giottos Varker mere Blodhed i Farveblandingen og Rigs 
dom i Opfindelſen. JCapellet degli Spagnoli, i Kir— 

ken S, Maria Novella og i Campo Santo i Piſa mas 

lede han ſtore Facader, uden af maatte tage fin Tilflugt 
til Afdeling i Fag, fom forhen ſteedte. Om hans For— 

tjenefter i Miniaturmaleriet vidner en. med Figurer prys 

det Haandſkrift i det ambroſianſte Bibliothek. En Egen⸗ 
hed ved hans Billeder er Sammenſtillingen af Figurer 
af forfEjellig Mroportion paa ſamme Flade. Filippo 
Memmi var hans Beflægtede og Diſcipel. 
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Memnon var efter Mythus en Søn af Tithonus 
og Aurora og en Broder til Emathon, men Tithonus var 
en Søn af Laomedon og Broder til Priamus. Efter 
Mogle var Memnon thiopiernes , efrer Andre AMffys 
riernes Senge. J Abydus i Ægypten opbyggede han ec 
prægtigt Pallads og en Labyrinth og et andet Pallads i 
Sufa i Perſien, hvilfen Stad af ham ogfaa førte Tilnavs 
net Memnonia. Priamus, Konge i Troia bevægede 
ham, ved Goræringer af en gylden Viinſtok, til at kom⸗ 

me fig til Hjelp imod Græferne, Ved Troia udførte 
han adffillige tappre Bedrifter, ſaarede felv Achilles og 
blev endeligt dræbt af denne, Paa Auroras Begjering 
at hædre hendes Søn paa en udmerket Maade, lod Ju— 
piter en utallig Mængde Fugle udgage af hans AfÉe, 

hvilfe kaldtes Memnonsfugle, de vendte aarliat tilbage 
til hans Grav, hvor de ſtrede med hverandre og høitides 
ligholdt ſaaledes ligeſom Liiglege til hans Minde. Han 
blev efter fin Død tilbedet form Heros. Ved Theben 
fandtes hans Billedſtotte eller egenligt to Billedſtotter af 
coloſſal Storrelſe, hvoraf endnu findes Levninger. Naar 
Solen gif op og beſtinnede Statuen gav den en. glædelig 
Lyd fra fig, men, naar den gif ned, en ſorgelig. Man 
fortæller endog, at den ſtal have udgydet Taarer og frem; 
fat Orafelfprog i fyv Vers. Man hørte Klangen af den 
endnu i det 4de Aarhundred efter Chrifti Fodſel. Be— 
fErivelfer over diffe Statuer og Efterretninger om den 
hørte Lyd finder man hos Pauſanias og Strabo og blandet 
de Nyere Pococke og Morden. De Lærde have fremfat 
meget ffarpfindige Hypotheſer angaaende Betydningen 
af Fortællingen om Memnon. 

Memoirer, Memoires, Med dette Ord betegner 
man 1) Stadsſkrifter, der mangle de ſedvanlige Forma— 
liteter eller dog de flefte af famme ifær Forſeglingen. 
De forefomme hyppigt ved Miniftrenes Negociationer, 
undertiden og ved Bebherffernes Svar og Refolutioner, 
fordi man ved dette, Slags Skrifter vaa en fiin Maade 
fan undgaae alle Rang: og Ceremonielſtridigheder. Man 
har tre Slags af diſſe Memoirer: 1) de der ere forfynes 
de med Tilſkrift, Datum og Underſkrift, i hvilke Forfatte⸗ 
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ren taler om ſig ſelv i forſte, og om den, han vender ſig 
til, i anden Perſon (Mémoires en forme de lettre), 

2) faadanne, der vel indeholde Tilſtrift, Datum og 
UnderfÉrift, men, hvori den Skrivende taler om fig ſelv 
i tredie Perſon (ligefrem Mémoires), og ſaadanne 3), 
der ere uden Tilferift, tit endog uden Underſtrift, og 
hvor der fErives om Forfatteren og Modtageren i tredie 
Perſon (Noter). Saadanne SÉrivelfer forfatte og 
overgives deels af Hoffet felv , deels af ſammes Gefands 
ter. — Til de førfte høre a) Circulærnoter til Corps di- 
plomatique od: de ved et Hof refiderende fremmede 
Geſandter, for at give dem Efterretning om noget eller 
Lede dem om noget, almindeligt med Underſtrift af Stats⸗ 

ſekreteren eller Minifteren for de udenlandſte Sager, 
videre b) et Hofs Svar til en Geſandt paa hans Memois 
rer, Cc) Noter til et udenlandE Statsminiſterium eller 
udenlandſke Geſandter for at overgives ſamme tilligemed 
en Memoire. Geſandternes Erindringeſtrivelſer til de 
Hoffer, hvor de reſidere, ere for der mefte egentligt faas 
kaldte Memoirée, undertiden og blot Noter; de udfærdis 
ges nu ei mere en forme de lettre, II, Ved biftos 
vifte Memoirer forftaaer man ſaadanne Skrifter, hvori 
Nogen optegner Begivenheder, han ſelv har oplevet, til ſin 
egen Erindring. De adffille fig fra en fuldſteendig Hiftos 
rie og fra en Kronike derved, at de 1) fun have een Be⸗ 
givenhed eller cen Perſon til Gjenſtand; 2) at Forfatte— 
ren enten felv har taget Deel i den beſtrevne Begivenhed 
ellev dog var den handlende Perfon nær nof til at kunne 
øfe af den reneſte Kilde og 3) at de ere ſtrevne i den blotte 
Fortællings Tone, men i en ſammenhengende Fortælling 
og af een Forfatter. Af den fidfte Grund gjør man ingen 
Fordringer paadem i Henſeende til Form og Stiil ſom 
paa et virkeligt hiſtoriſt Kunſtverk og tilffaaer dem af vær 

re mindre ſammenhengende og omhyggelige i Udtrykket, 
fEjønde deres Værdie er fan meget ſtorre jo mindre de gjør 
re Brug af denne Tilladelfe og vel fortælle med Lethed 
men uden ftødende Forſommelighed. Deres mangeſide— 
de og mangfoldige Værdie er unægtelig. De levere Fors 
fEeren meget intereffante Details, opdage ofte de hemmes . 
ligſte Drivefjedre, trænge ind i enkelte, ofte for ubetydes 
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ige anſeete og i almindeligere Hiſtorier forſomte eller nep⸗ 
pe med frygtfom Forſigtighed ved Vink antydede Om— 
frændigheder, udvikle hemmelige Anflag og Udkaſt, af 

hyvilke blot det fidfte Reſultat pleier af optages i Hiſtorien 
og funne almindeligt og under vifje YIndffrænfelfer gjøre 
Fordring paa en høi Grad af Troverdighed. De ere et 
mindre behagelige ved den Skrivendes reent udtrykte Sne 
dividualitet, ved hang Maade at betragte Begivenheder— 
ne (om og denne fulde være eenſidig, indſtrenket, ja 
endog partiſk, hvilket nu engang ligger i diſſe Skrifters 
Natur), ved Originalitet og Naivetet, Frimodighed og 
fordomsfrie Bedommelſe og Liv og Ynde i Fremſtillin—⸗ 
gen. Ved diſſe EgenfEaber-erholde de det Fovtrin for ans 
dre Arter hiftoriffe Skrifter, at de baade tilfredeftille 
den flygtige Dilettant og den competente Kjender, hiin 
ved den tillokkende Kunſtloshed i dereg Form, denne ved 
Indholdets Bærdie, ſtjondt man eifan andet end tilſtaae, 
at den hiſtoriſte Critik i ſidſte Henſeende har en vanſtkelig 
Forretning. Som de aldſte Memoirer anſeer man ſedvan⸗ 
ligt Ceſars Beretninger om fine Feldttog, og fra Middel— 
alderen fan man blandt andre regne Biſtop Ditmars Kro⸗ 
nike herhid (ifølge nyere Synsmaader af ſamme); men des 
res egentlige Fædrenelander Frankerig, ihvis hiſtoriſke Lis 
teratur de ere en ſand Nationaleiendommelighed og hvor de 
fra Slutningen af det 15de Aarhundred ſtedſe bleve hyppi—⸗ 
gere. Særdeles Omtale fortiene følgende. Philip de Com— 
mines fortæller Ludvig 11tes og Carlgdes Hiſtorie (14641 
1493) med fortryllende naiv Simpelhed, i et lyſt og 
ufunfilet Sprog og med trohjertige Betragtninger og 
Formaninger til Fyrſterne (London 1747, 4 Bind, 4.). 
Martin du Bellays, ved deres kraftfulde Fremftilling og 
den i dem yttrede Nationalaand. Merkvaerdige Memoirer 
gaae fra 15132 1516. (Paris, 1569, fol. moderniſeret 
udgivne af Lambert, Paris 1753, 7 Bind, 8.). Blaiſe 
de Montluc ev i fine Memoirer (fra 1525 til 1569, af 
Henrik 4de falde Soldaterbibelen, Paris 1746, 4 Bind, 

12.) ligeſaa aabenhjertig i fin Selvdaddel fom i fin Selv⸗ 
roes, et levende og anſtueligt, Foredrag er forenet med 
den en gammel Kriger eiendommelige MR ao Mis 
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chel de Caftelnau (Mem fra 15591570, Bruſſel 
1731, 3 Bind, Fol.) udmarker fig ved politiſt Redelig— 
hed i hoieſte Fuldkommenhed, ved Modenhed og Klarhed é 

Domme, et værdigt og roligt Foredrag. Brantomes 
berygtede Memoirer (Oeuvres, Paris, 1787, 8 Bind, 
8.) ere haracteriftiffe ved en fynderlig Blanding af ſtam—⸗ 
los Naivetet og cyniſt Frimodighed, ved øver Skarpblik 
for Svagheder og en fleben, ufædelig Hofmands flagrens 
de Uſtadighed. Margarethe af Valois, Henrik 4des 

Gemalinde fortæller Hiſtorien om fine Ungdomsaar 
(1561/1581) med fortryllende, fEjøndt ofte noget kunſt⸗ 
ler Elegans, qvindelig Fiinhed og Smidighed, men tilli— 
ge med umiskjendelig Godmodighed (HAaag'1715, 2 
Bind, 8.; paa Tydſtk af Fr. Schlegel, Leipz. 18303, 8.). 
Aubigné (1550:1600, Amfi. 1623, 3 Bd. Fol.) er, 
med alle Fordomme, med kjek ofte til Spotteſyge grond⸗ 
fende Frimodighed, og ved et føgt ofte uforftaaeligt nd⸗ 
tryk, en for fin Tids Hiftorie høift vigtig SÉribent, 
ſtjondt han maa bruges med critifE Drøftelfe. Mari: . 
milian de Bethune Hertug af Sully gjelder, ved de 
Forhold, hvori han ledede og ved fin erkiendte RetfEaffens 
hed i alt hvad der angik Statsanliggender, for et Vidne 
af førfte Rang, omendſtjondt han er indffræntet og pars 
tiſt, endog uvenlig og bitter i fine Domme om Mennes 
fÉer og Hofforhold og i fir Foredrag ſtjodeslos og efte 
trættende vidtløfrig (Paris, 1788, 6 Bind, ftor 8.). 
Rochefoucault, en Stormand af den finefte Dannelfe 
og dyb Menneſkekiender, befErev Frondens Uroligheder 
(1648-1652) med Mefterhaand, og befidder, ved utile 
fløret Partiſkhed, en fEarpfindig og klar Fremſtilling og 
Udvikling af Begivenhederne, træffende Characteriſtik 
af Hovedperſonerne, talende Livlighed og naturlig Colo— 
rit. Fremſtillingen (hvori han meget upaſſende ofre er 
bleven ſammenlignet med Tacitus) er upyntet, mandig 
og tenkerig, Sproget reent, afmaalt og concis (Tre. 
voux, 1754, 2.0. 12. Paris 1804, 18.). Cardi⸗ 
nal Retz's Memoirer (Genf 1777, % Bind, 12. tydfE 
Jena 1798:1800, 3 B. 5-) have for den, der forftaaer 
at anvende pſychologiſt Critik, megen Troværdighed, 
Characteriftifen er talende og forraader den svede og 
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dybtſkuende Kjender. Fremſtillingen er aandig, vittig, 
rigt udffyret med grundige Reflexioner og Sproget har 
den finere Omgangstones hele Lethed og megen naturlig 
Ild. Af den utallige Mængde andre Memoirer kunne 
her blot kortelig nevnes: Joinvilles, der udmærke fig 
ved Naivetet, DErréeg, de Briennes, de Torcps og 
Montyons, intereſſante for Kunſten at underhandle, og 
Mémoires du Général Dumourier, (Hamb. 1794, 
2 Bd. 8.), Mémoires pour servir à Phistoire de 
Pannée 1739 (uden Trykkeſted 1790, 4 Bd. 8), 
Turreau mém, pour servir å Vhistoire de la guer- 
rede la Vendée (Lomdres 1796, 8.) vigtige for- den 
fvanffe Revolu ions Hiſtorie. Siden brugte man Ordet 

Vemoirer oafaa om ſaadanne Skrifter, der vare ſtrevne 
af andre til Daddel eller Roes for berømre Perſoner af 
megen Indflydelſe (Mém. de FVabbé Terrai, Lond. 
1776, 8.5 Mém. de Custine, Hamb 1795, 2 Bd. 
8.; Mém, du Duc de Choiseul, Paris, 1790, 2 
%d. 8.; Mém, du ministéere du Duc d”Aiguillon 
Paris 1792, 8.). Srørre Samlinger af Memoirer 
ere: Collection universelle des mémoires parti- 
culiers relatifs å Vhistoire de France. Londres 
1785, 8.3; Mémoires du, regne de Louis XV. Pa- 
Tis, 1791, 28 Bd. 12. og Fr. Schillers allgemeine 
Sammlung hiſt. Mem. vom 12ten Jahrhundert bis auf 
die neueſten Zeiten. Jena 179026. 8. IT. Ogfaa forte 
lærde Afhandlinger, ifær de i lærde Selſtaber op'æfte 
Arbeider faldes Memoirer. Almindelig befjendte ere af 
dette Slags Mémoires de Facadémie des inscrip- 

tions et belles lettres og flere. 

Memphis, efter Theben Egyptens Hovedſtad og 
de gamle Kongers anden Reſidens, laae paa den veftlige 
Side af Nilen og Fal være bygget af Menes. Staden 
var ftor, rig oa prægtig og prydet ved adffillige Palladſer 
og Templer. Men lidt efter lidt ſank den fra fin Høide 
og idet 7de Aarhundred blev den erobret og ødelagt af 
Saracenerne · Nu fan man ei længer med Vished angis 
ve Stedet, hvor den har ſtaget. g 

15 
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Mena (Juan de) en gammel og fvulfig ſpanſt 
Digter, er blandt alle tidligere caſtilianſkte Digtere, ble— 
ven meeft berømt, ” Han var født i Cordova 1411 og 
ftuderede i Cordova, Salamanca og Rom; dog blev 
han den gamle, caftilianffe Poeſies Former troe. Efter 
fin Tilbagekomſt til fit Fedrenelaad blev han af fin; Vel» 
ynder Don Alvaro de Luna foreftillet Kong Johan 2den, 
der udnævnte ham til fin Hiftoriograph. Man har ads 
fEillige Digte af ham; det længfte af diſſe er hans allego— 
riſt-didaktiſte Digt El Labyrintho, mere befjendt uns 
der Navnet las Trezientas, fordi det indeholder 300 
Stanzer i gamle dactyliffe Vers. Dets Gjenftand, 
Skjebnens Foranderlighed er behandlet i en meget ſtiv, 
udtruffen og forvirret Allegorie. Hans Nations og 
hans Konges Priis, der har opflammet ham til nogle 
heldige [yriffe og fortællende Steder, har givet hans 
BVærf en Nationalintereſſe, der har fortplantet fig blandt 
de ſpanſke Literatorer. En vis Ferdinand Nuuez har 
ſtrevet en Commentar derover, ſom endnu er maadeligez 
re. Et andet Digt af ham er Valamicleos, hvilket 
han felv forÉlarer fam en Afhandling om Elendighed og 
Berommelſe, men det ev udkommet under Titel af Coro- 
nacion og indeholder en fvag Lovtale ved een af hans 
Velynderes Marquien af Santillanas poetiffe Kroning. 
Digteren har felv revet én Commentar dertil, ſom er 
et Meſterſtykke af pedantiſt Vidtløftighed. Hans gvris 
ge Digte er Kierligheds Sange i hans Tids lærde Stiil. 
Mere Wærd har hang Tradtado de virios y Virtu- 

des, fom han har ladet ufuldendte. Adfſkillige have forts 

fat den efter hans Død. men uheldigt. Tiſſfidſt fif Ride 
der Jeronymo de Olivarez fat paa det, og forſikkrer deri 

baade paa Vers og Profa, at Juan de Mena et Dieblik 
har forladt SÉjersilden oq viift fig for ham for at opfor— 
dre og begeiſtre ham til Verkets Fuldførelfe, Mena døde 
1456 i Tordelaguna. 

Menage (Gilles) født i Angers 1613 vifte. tidligt 

Lyſt til Videnſkaberne. Efter fuldendte Studier blev 

han kongelig Advocat i fin Faders Sted, men overgav 
ſnart igjen, af Ulyſt fil den juridiſte Lobebane denne 
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Poſt til fin Fader. Dette ſkedte ei uden Faderens Miss 
fornøielfe, Hvilket foranledigede Sønnen til det Ovds 
fvil: qu'il étoit mal avec son pére, parce qwil 
lui'avoit rendu un mauvais office, Han opoffrede 

fig den geiftlige Stand, erholdt adffillige Kald, der fis 
"frede ham et mageligt Liv, eg opofrede fig gandffe de 
ffjønne Kunſters Studium. Abbé Chaftelain indførte 
ham hos Cardinal Retz; men han forlod fnart igjen dens 
nes Huus og begav fig til Kloſteret MNotre Dame, hvor 
han bragte et Selſtab iftand af Lærde, fom kom fammen 
hver Onsdag og fom fan kaldte fit Mercuriale (Forſam— 
ling til at afffaffe Misbrug). Det fiod ved Magt 
henved 40 Aar. Menage befad mange Kundffaber og 
en uhyre Aufommelfe. Han Érydrede fin Samtale 
uophorligt med-græffe, latinſte, franſte og italienffe 
Berg. Det italienſte Sprog, forftod han faa godt af 
han verfificerte dere med Lethed. Hans italienſte Digte 
bevirkede hans Optagelſe i Academiet della Cruſca. Han 
vilde og have erholdt en Plads i det franſte Akademie, 
hvis han et i fin Requéte des Dictionnaires, med 

Spot havde angrebet ſammes Dictionere. Menage 
havde i Almindelighed en bitter og fordringsfuld Pedants 
Lune. Hans Liv var en beſtandig Krig; han havde 
ved fin ſtridlyſtne Characteer paadraget fig mange Fiens 
dev blandt fine Samtidige. Han beftreed dem gjerne 
med fremmede Vaaben og gjorde undertiden en temmelig 
upaſſende Anvendelfe af Andres Epigrammer, hvorfor 
Moliere alvorligt tugtede ham. — Menage har efterladt 
adffillige lærde Verker. Hans Udgave af Diogenes Lar 
ertius ev ledſaget med meget gode Anmerkninger. Hans 
Dictionnaire étymoløgique ou Origines de la lan- 
gue frangaise (fidfte Udgave af Jault i to Bind) og 
hans Origines de la langue italienne (1685, fol.) 
indeholde meger Nyttigt, men og en Mængde falffe og 
tvungne Etymologier. Dronning Chriſtine ſagde om 
dette Verk: „Menage vil ei alene vide, hvoraf et Ord 
fommer, men og, hvorhen det gaaer ”” Blandt hans 
Satirer imod Montmaur er denne Pedants Metamors 
phoſe til en Papagoi den bedſte. Hans latinſtke, italien—⸗ 
ſte, græffe og franſte Poeſier ere uden ſynderlig Vardie 

hj 
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og beſtaae tildeels af Riminiſcenſer og tomme loci com- 
munes, Hans Modftandere fpottede herover endog 
efter hans, Død; blandt andre gjorde La Monnoie fol⸗ 
gende Epigram over ham: 

Laissons en paix Monsieur Ménage, 
C'étoit un trop bon personnage, 
Pour r'étre pas. de ses amis, 
Souffrez au'å son tour il repose, 
Lui, dont les vers et dont la prose 
Nous ont si souvent endormis 

Menage døde 1690. Efter hang Død udkom 
Menagiana, førft i eet, derpaa i 4 Bind, af forſtjelligt 
Værd. Man anfører øm ham fom noget overordentligt, 
at han ei alene beholdt fin Hukommelſe til fin høie Alder, 
men endog fif den for en fort Tid igjen efter at have mis 
ftet den Denne Omſtandighed befang han felv i en (as 
tinſt Hymne til Mnemoſyne. 

Menagerie kaldes en Indretning, hvor udenland⸗ 
ffe Dyr underholdes. Dertil høre flere Bygninger og 
Gaardafdelinger, der paffe fig til de forſtſellige Dyrear⸗ 
ters Nodvendigheder og ere ſaaledes indrertede, at Dyrene 
ei tilffie nogen Skade eller lide nogen. Man har flige 
Indretninger paa flere Steder, blande andre i Wien og 
Paris. Deere af Vigtighed for Naturhiſtorien, fordi 
mange Dyrs Egenſkaber fun ved mangfoldig og noiagtig 
Betragtning, der eier mulig tider Frie, kunne iagtta— 
ges, ſtjondt man tillige maa lægge Marke til, at ethvert 
Dyr i Fangenſkab øg under et fremmed Clima forandrer 
meer eller mindre fin Natur og fin Characteer. 

Menander den berømtefte af de graſke Lyftfpildige 
tere af den faa kaldte nyere Comedie, var en Søn af 
Diopethis og Hegeſiſtrate og fodt t det tredie Aar af den 
109de Olympiade Han døde i en Alder af 52 Aar. 
Om hans Levnetsomftændigheder er fun lidet bekiendt. 
De Gamle bevidne hans Comediers Fortrinlighed, hvis 
Antal beløb fig til over hundrede, defto mere er det at bes 
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klage at vi Intet har tilbage af ham uden nogle Frag⸗ 
menter Terenté har hyppigt efterlignet ham. 

Mendoza (Don Diego Hurtado de), efter, Sean 
Boſcan Almogaver og Garcilaſo de la Vega, den tredie 
i Tidsfolgen af de ſpanſte Claſſikker, tillige berømt ſom 
Statsmand og Feldtherre i Carl den ztes glimrende 
Tidsalder, af det gamle Huus Mendoza, der taller fles 
re udmærfede Lærde og Statsmend, var født i Granada 
i Aaret 1503 eller 1504 og dode i Valladolid. 1575. 
Som Digter og Hiſtorieſtriver hjalp hen til at lægge 
Grunden til den caftilianffe Literaturs Berommelſe, 
i Romanfaget gav han Mationalfmagen en afgjørende 
Retning, men ſom Hiſtorieſtriver erholdt ban ingen 
Indflydelſe paa Tidsaanden, ligeſaalidet fom hans of— 
fentlige Liv har fremviiſt Digterens reen menneſktelige 
Sølelfe, det tenkende Hoveds redelige Sands for Sands 
heden og den erfarne Verdensmands klare Blik. Han 
handlede i fin Nations Mand, haardt, gruſomt og uns 
dertrykkende, ſtolt imod Fremmede og fom et frygteligt 
Redſkab for fit Höfs Magtpolitik. Med fieldne Talenter 
og fortrolig med den gamle og nyere Literatur felv med det 
hebraiſtke og arabiſte Sprog, vifte han i de vigtige Statss 
embeder, hvortil Carl den 5de Faldre ham, ei Humanis 
tetens Characteer, men ender fvarede til Inquiſitionens 
Auto da Feernes, Soldaterherredommets, Folkeunder— 
trykkelſens og Hofmachiavellismens Tidsalder. Thi han 
manglede om ei Mand faa dog Hjerte for claſſiſt Dan— 
nelfe, Den fEolaftife Philoſophies og Theologies ſamt 
den canoniffe Rets Studium, ſaaledes fom Mendoza 
turde drive ſamme i Spanien ved den hellige Rets Flam⸗ 
melys, funde hos Spanieren i det hoieſte blande fig med 

romerſt Stolthed, ei forbinde fig med græeſt Dannelfe. 
Den aandrige, lærde, vittige Don Diegu havde neppe 
forladt Univerſitetet Salamanca, før Carl den ste 
fendte ham ſom Geſandt til Venedig, derpaa ſom keiſer— 
lig Befuldmægtiget til den tridentinſte Kirkeforſamling 
og fiden 1547 fom Geſandt til det pavelige Hof, hvor 
han forfulgte og undertrykte alle dem i hele Italien, der 
endnu yttrede nogen Kjevlighed til deres Fedrenelands 

LJ 
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gamle Frihed. Saaledes underkuede han, paa ſamme 
Tid udnævnt til Generalcapitain og Statholder i Siena, 
tilligemed Cosmus den. Iſte af Medici denne Republik, 
Den ſidſte af Italiens Middelalder." Siena fom ſom 
ſpanſk Lehn i Cosmus den 1fteg Wold. Med Magtens 
Jernſcepter undertrykte Mendoza Toſcanernes Sands 
for Folkeret og Frihed. Forhadt af de Liberale, afſkyet 
af Paul den 3die, ſom han havde Ordre til at nå myge i 
Rom felv, herffede Don Diego fun ved Dodsſtraffe; og, 
fEjøndt uophørligt truet af Mordernes Dolke, hvilke jan 
havde fremægget imod fig, faavel ved Misbrug af fin 
Magt fom en Mængde Kaierlighedshandler, holdt han fig 
dog til 1554, daCarl den ste, trattet af de gjentagne 
Klager fra alle fine italienſte Underſaatter, hvis Had 
tilfidft gif over fra Minifteren til Monarchen ſelv, kald—⸗ 
te ham tilbage til fit Hof. — Under alle diffe Udkaſt til 
en tyranniſt Magtudvidelfe var Mendoza tillige i Stalis 
en ftedfe ivrigt ſyſſelſat med literaire Efterforſtninger, 
ifær med Samlen af græffe Manuſkripter og Oldſager. 
Han fendte derfor Lærde til Bjerget Athos, ſom i de der— 
værende Kloftre opføgte gamle Haandſkrifter, herved bes 
nyttede han fig og af den Anſeelſe, hvori han ſtod ved 
Sultan Solimans Hof. — Da Carl den 5de havde nede 
lagt Hegjeringen levede Mendoza ved Philip den 2deng 
Hof. Her fom han engang i Striid med een af fine 
Medbeilere over en Kjerligshandel, . Denne traf Dolken 
mod den gamle Statsraad, men Don Diego greb fat paa 
fin Modftander og kaſtede ham fra Slottet ud paa Gaden. 
Han kom derover i Fangſel, hvor han digtede Kjerlig> 

heds Klageſange. Derpaa blev han forviif til Grana— 
da, hvor han med Opmarkſomhed iagttog Maurernes 
Opſtand i Alpujarra Bjergene og ſtrev ſammes Hiſtorie, 
et Verk, der endnu anſees for eet af de forſte hiſtoriſke i 
Spanien. Endnu fuffelfatte han fig. til fin Død med 
Overfættelfen og Forklaringen af eet af Ariſtoteles's Gærs 
fer, Sit Bibliothek teſtamenterede han Kongen, det er 
een af Eſcurials Prydelſer. Om hans Værd ſom SÉris 
bent maa man efterfee Bouterweck og Sismondi. J den 
poetiffe Epiſtel gav det førfte gode Monſter i fit Sprog. 
De flefte ere didactiſte, dannede efter Horatſes, let digs 
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fede ten kraftig Aand og forraade Manden af Berdengs 
og” Menneſtkekundſt ab; andre ſtildre den huuslige Lykke 
og de blidere Folelſer med ſaa megen Omhed og Folelſe, 
ar man i dem ei gſenkjender Tyrannen fra Siena. Hans 
Sonetter mangle Ynde og Vellyd men have et reent, 
ædelt Udtryf. Hans Canzoner ere ofte morke og ſogte. 
% den fpanffe Poeſies Former, i redondillas, quin- 
tillas og villancicos far han overgaaet tidligere Digs 
tere i Udtrykkets Tiinhed. Hans Satirer eller burle- 
scas bleve af Inquiſitionen forbudne at trykkes. Som 
Proſaiker har Mendoza gjort Epoche. Man falder ham 
den ſpanſke Proſas Fader, naar ellers denne overhovedet 
fan finde Sted uden fricTænfen. Hans comiffe Roman 
Lazarillo de Tormes, hvilfen han ſtrev fom Student, og 
fom en vis Luna forøgede med en anden Weel er overfat i 
de flefte fremmede Sprog Vida de Lazarillo de Tor- 
mes, Tarrag, 1536, 12.); fortfat af Fenr. de Lu- 
na, Zarag. 1652, 12.). Helten i Romanen er en 
Tigger af de ſnue Landſtrygeres Claſſe, der i Spanien ere 
blevne en Gjenſtand for Folkevittigheden. Digteren har 
freinſtillet Folkelivet i Spanien i ders forFjellige Grada⸗ 
tioner med den friſkeſte Livlighed i Fieldings Land. De 
"mange Efterligninger af Lazarillo de Tormes frembragte 
i det Spanſke en egen. Art, fom man. faldte el Gusto 
Picaresco (Smag paa det Skjelmſte). Denne ægte 
comiffe Roman, der forraader en fjelden Kundffab om | 
den borgerlige Tilfand, er den fidfte ſpanſte Bog, hvori 
Snqvifitionen angribes fom latterlig og forhadr. Mens 
dozas ander Meſterverk, Hiſtorien om Krigen i Granas 
da, er ei ulig Salluſts og Tacitus's hiſtoriſte Varker. 
Fortellingen ev ſimpel, Udtrykket ofte næften alt for 
valgt. Man erfjender overalt den ſtore Statsmand. 
Mendoza dømmer ei felv, men man feer af det Hele, af 
Philips Haardhed og Bilfaarlighed har drevet Maurerne 
til Fortvivlelfe. Derfor tillod den fpanffe Regjering 
dette Verks Trykning forſt 1610 med ffore Udladelſer. 
Den førfte ubeÆaarne og fuldffændige Udgave udkom 
1776 (Guerra de Granada, Valencia, 1776, 4.)- 
Grev Pontalegre har udgiver Mendozas ſamtlige Varker 
i Valencia 1776. 
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Menelaus, en Sonneſon af Atreus og Broder til Aga⸗ 
memnon, erholdt af ſin Svigerfader Tyndareus, med hvis 
Datter Helena han blev gift, Kongeriget Sparta. Han bes 
fandt fig paa Creta for at dele fin Morfader Creteus's Ef⸗ 
terladenſtab, da imidlertid Paris, den troianſte Konge 
Priamus's Son, bortrovede ham hans yndige Gemalinde 
med en Deel af hans Skat og nogle Slavinder og bragte 
dem til Troia. Paa Efterretningen derom begav Menes: 
laus fig tilligemed Palamedes til Troia for at fordre 
Erſtatning, og, da denne nagtedes, opfordrede han de 
greſke Fyrſter, oversensftemmende med deres forhen gjors 
te Løfte, at hevne Fornærmelfen. Selv førte han 60 
Skibe til Troia og vifte fig fom en tapper Stridsmand. 
Homer giver ham et Tilnavn af hans høie Raab i Slaget 
(Bonv wyodog). Efter Troias Erobring tog Menel aus 
Helena igjen til fig for med hende at tiltræde Tilbagereis 
fen i fit Fedreneland. Otte Aar vanfede han omkring 
før han naaede fit Hjem. Han fom førft til Tenedos, 
derfra til Lesbos og Euboea, men dreven omkring af 
Storme og Uveir, maatte han lande i Cypern, Phoenis 
cien, Waypten og Libyen og opholdt fig der en Tid. 
Endeligt lærte den gamle Proteus, ſom han med Hjelp 
af hang Datter Eidothea overfaldt i Søvne paa Øen 
Pharus ved den ægyptiffe Kyft, ham, hvorledes. han ſtul⸗ 
de komme hjem. Denne ſpaaede ham tillige, at han et 
fEulde døe, men fom en Gudehelt og Helenas Gemal le” 
vende henſettes i Elyſium. 

Mengs (Anton Rafael) er faa meget markvardi⸗ 
gere i Kunſthiſtorien fordi han ei alene fan anſees ſom 
een af den nyeſte Tids fortræffeligfte Kunfinere, men og 
fordi han ev det enefte Exempel, aft en Kunftner ved en 
faa ftreng og aandsdodende Opdragelfe fom han nød, des⸗ 
uagtet naaede en faa høj Grad af Fuldkommenhed. Man 
blev født i Dresden 1728. Hans Fader, Jémael, en 
middelmaadig Kunſtner og en Mand af de ftrengefte 
Grundfætninger og det haardefte Sind, havde fra Bes 
gyndelſen den Plan at danne fin Søn til Kunſtner, men 
den Methode, Gan derved fulgte, var høift beſynderlig, 
hans firenge Characteer værdig og kunde blot ved et Ta— 
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lent ſom hans Søns, have er heldiat Udfald. Alerede 
fra ſit ſſette Aar maatte den unge Mengs hver Dag og 
hver Time øve fig i Tegnen, uden at turde deeltage i de 
hans Alder tilfommende Fornsielſer; nogle Aar ſenere 
undervifte hans Fader ham alerede i Olie-Miniatur- og 
Email Malerie. Naſten intet Hieblik var ham forundt 
til Vedergyegelfe; Faderen opgav ham viſſe Arbeider, 
der neppe funde fuldføres i den beſtemte Tid, og, vare de et 
færdige maatte han vente fia den haardeſte Revſelſe. Gik 
Faderen ud, indfluttede han fin Son, for at han kunde und⸗ 
gaar enhver mulig Adſpredelſe. Paa denne Maade havs 
de Rafael Menas fnart befærtet fig i Kunſtens forſte Reg⸗ 
ler, da hans Fader i Aaret 1741 tog ham med fig til 
Rom og fod ham der fortfætte fine Studier under fin lie 
gefaa ſtrenge Veiledning. Fra den gamle Sculpturé 

, Ptefterværfer [od han ham gaae over til Michael Angelos 
geniale Arbeider i det ſextinſte Capel, og herved forberes 

- det, [od han ham endeligt frudere den auddommelige Ra⸗ 
fael i hans uopnaaede Qærfer i Vatikanet. Tidligt em 
Morgenen førte Faderen ham til Vatikanet lod ham 
blive der med en Flaffe Vand og noget Brod og afhente⸗ 
de ham forſt om Aftenen. Hjemme foretoges derpaa de 
ffarpefte Prøvelfer over den forløbne Dags Arbeider og- 
Studier. Veden faa ſtreng Opdragelſe var det naturs 
ligt, at den unge Mengs blev fuldkommen udannet for 
den udvortes Verden. En vig Frygtſomhed, en vis Fors 
ſommelſe af udvortes Forhold maatte følge af hans Ubes 
fjendtffab med Verden, og denne var ogfaa fiden paa 
mange Maader fEadelig for ham og hans Familie. J 
Aaret 1744 vendte hans Fader tilbage med fam til 
Dresden. Kongen, fom af mange Arbeider erkjendte 
den unge Kunſtners Talent, udnævnte ham fort derpaa 
fil Hofmaler med en betydelig Gage. Men herved ber 
tingede den unge Mengs fig igjen at turde vende tilbage 
fil Rom, hvorhen Faderen anden Gang ledfagede ham. 
Der fornyede han fine tidligere Studier, beføgte Akade⸗ 
miet, de anatomiſke Timer i Hoſpital Spirito ſanto 26. 
J Aaret 1748 fremtraadde han forſt med egane ſtorre 
—— der. erholdt det meeſt udeelte Bifald. 
Særdeles fortræffelig var en hellig Familie fom han der 

Uj 
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opſtillede. Næfte Aar, efterat han havde ægtet en ſmuk 
Bondepige, vendte han igjen tilbage til Dresden. Fa— 
deren blev i Rom og beholdt Sønnens hele Eiendom, 

Meublement ꝛc. $ Dresden udnævnte Kongen ham, 
iſtedet for den til ft Fedreneland tilbagevendte Sylveſtre, 
til førte Hofmaler, og hans hidtil havte Gage forhsiedes 
til 1000 Rdir. — Da det satholfe Capel Fulde indvies 
1751, blev det overdraget den unge Mengs at forfærdis 
ge Maleriet paa Hoialteret, og tillige erholdt han, efter 
fit Forlangende, Tilladelfe at vende tilbage i Rom for at 
forfærdige det der. Efter fin Tilbagekomſt til Rom fores 
tog han fig midlertid for Lord Percy, det Arbeid" at 
gjøre en Copie af Rafaels Sfole i Athenen. Nu brød 
Syvaarskrigen ud og hindrede Gam i Fuldførelfen af 
Altertavlen (ſom førft blev færdig i Spanien). Thi, da 
hans Gage under Krigen udeblev, maatte han foretage fig 
andre Arbeider for. at kunne ernære ſig. Saaledes fik 
han Directionen ved det ny oprettede Malerakademie 
paa Capitolet. Derpaa overdroge Coeleſtinermunkene 
ham 1757 at male Loftet i St. Euſebio. Dette hans 
forſte Frefcoardeid belønnedes et med almindeligt Bifald 
formedelft den mod Tidsaanden ſtridende Simvelbfed i 
Compoſitionen. Siden malede han for Cardinal Albas 
nii hans Villa et Loftmalerie, foreſtillende Apollo og 
Muſerne, hvilfer Arbeide ſtedſe vil beholde fin Anſeelſe 
ved Siden af de italienſte Kunſtneres Mefterværfer , vis 
dere forfærdigede han for Privatperſoner forſtjellige Olie—⸗ 
malerier, en Cleopatra , en hellig Familie, en Magdas 
[ene 2. Wed denne Tid kom en ung Englænder Webb 
til Rom, med hvem Mæengé indgik et noie Bekſendtſkab 
Da meddee te ham ſine Ideer om Kunſten. Webb har i 
fine Underſogelſer om Skjonheden udgivet diſſe Ideer for 
fine og gjort fig berømt ved dette Plagiat. J Aaret 
1761 blev Mengs faldet til Spanien af Carl den 3die 
og erholdt 2000 Doppier i Gage. Han foretog her ads 
fEillige Arbeider for Kongen og ſeirede fnart over fine fars 
ligſte Medbeilere, Giaquinto fra Neapel og Venetianeren 
Tiepolo. Blandt hang der udførte Varker ville iſer en 

Gudeforſamling og en Nedtagelſe af Korfet gjøre hang 
Savn udodeligt. Han føgte og at bevirke ftore Forbes 
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dringer ved det derværende Akademie, og fun hans Mods 
ſtanderes Cabaler kunde tildeels hindre dette og bevæge 
ham til 1770, da hans Sundhed var undergravet ved 
mange Fortrædeligheder, at bede Kongen om Tilladelfe 
til ar oprette fin Sundhed i Italien. Efter 3 Maane— 
ders Ophold i Florents kom han til Rom, malede der 
blandt andet for Paven et ſtort Loftmalerie i Camera de” 
Papiri eller det venetianſte Bibliotheks Kammer, hvori 
HaandfÉrifterne gjemmes og vendte forſt efter tre Aars 
Forlob tilbage til Madrid. Hans efter denne Tids for— 
færdigede Plafond i Kongens Spirefal, Hvori han fores 
ftilede Trajans Forgudelſe og Berømmelfens Tempel, 
vil ftedle blive hans Meſterſtykke. Efter et Ophold af to 
Aar leed hans Sundhed et nyt Stød, han maatte derfor 
igien gaaetil Rom, men erholdt af den fpanfe Konge 
for fredfe en Penſion af 3000 Scudi. 1778 miftede 
han i Rom fin elfede Kone, med hvem han havde levet 
i det lykkeligſte Wateſkab. Hans Sundhed aftog efrer 
den Tid ftedfe, da han felv under fin Sygdom utréttet 
vedblev at arbeide og han fremffyndede fin 1779 paafulgs 

te Død derved, at han i et Anfald af WRngſtlighed hemmes 
ligt tog fin Tilflugt tilen Qvakſalver. Fulgt af en (tor 
Mængde Kunftnere blev Mengs bifat i St. Michels 
Grande ved Siden af fin elffede Margarethe i den Grav, 
han nogle Aar i Forveien havde ladet indretre for begge. 
Otte Dage efter kom et Diplom, hvorved Kongen af 

Neapel kaldte ham til fig for at oprette et Akademie. 
Mengé var af Middelfførrelfe ,. maver og i fin Ungdom 
af ffjøn Anſigtsdannelſe, hans Temperament var levens 
de endog heftigt, men derhos befad ban en høi Grad af 
Godmodighed og Boielighed. Han var meget godgjøs 
rende og underſtottede iſer mange unge Kunſtnere. Af 
hans 20 Børn levede fun fnv da han døde ; paa deres 
Opdragelſe havde han anvendt den ſtorſte Omforg og bes 
tydelige Summer. Dette faavelfom hans Kjerlighed til 

Kunſten, der forledede ham til at fjøbe Haandtegninger 
af berømte Meftre, Vaſer, GipsaftryE, Kobberſtykker 26. 
ofte for høie Summer, videre hans beftandige Reiſer, 
hans fornemme Levemaade o. ſ. v. havde fortæret de ſtore 
Summer, han fortjente (i de fidfte 18 Aar over 180009 
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Scudi). Hans fornemme Venner og Velyndere toge fig 
dog af hans Familie. " Hvormeget man gjorde af Mengs 
fan fees deraf, at Man oprettede ham to prægtige Mine 
desmerker: det ene af Ridder Azarra ved Rafaels Side, 
det andet i Peterskirken af Keiſerinden af Rusland. 
Hans Fortjenafter kunne heller ikke nokſom priſes. Hans 
Compoſition og Gruppering er hoiſt ſimpel, ædel og ftus 

deret (maaſke endog mangengang ſogt). Hans Tegs 
ning er ſtedſe rigtig valgt og Ideal; ja, fans allerſtorſte 
Fortjeneſte beftaaer egentligt i Fformens Skjonhed, og 
hang fornemſte Beſtrobelſe var rettet paa denne Deel af 
Kunften. J Udtryk havde han taget den ſtedſe heri 
uovertræffelige Rafael til Mønfter, og felv heri naaede 
han en hoi Grad af Fuldkommenhed, ligefom og hans 
Smag i Dragter og Biting vidne om det dybefte Studi⸗ 

iim af Naturen og hans ftore Forgjenger. Hans Colorit 
ifær i Frescomalerierne er forsræffelig, og i hans bedſte 
Oliemalerier Ézaftig, klar og ofte i Tizians Smag. Han 
impaſterede ſterkt og malede med en let, færdigPenfel, men 
desuagtet ere hang Farver ſaaledes ſmeltede i hverandre, 
at man ofte ei fan udgrunde Maaden, hvorpaa. han har 
behandlet Farverne, og hans flefte Værfer ere udførte 
med (tor Omhyggelighed og Lyſt. J Underviisning var 
han ſtreng, og gjorde fine Difciple mere opmærffom paa 
begangne Feil end vifte dem. de endnu manglende Skjon⸗ 
heder; han fod altfaa enhver af fine Diſciple gaae paa 
den Vet, han felv havde valgt. Skjondt hans fortræfs 
feligſte Arbeider ere i Spanien og Rom findes dog ogſaa 
nogle af hans Hovedvarker i Tydſtland f. Er. Altertavs 

len i det kongelige Capel i Dresden, foreſtillende Chriſti 
Himmelfart, og andre ſmaae Silleder i famme Kirke, 
hans bekjendte Amor, der er udført i Paſtel. Hoiſt ins 

tereſſante og lærerige ere ogſaa hans Skrifter, ifær hans 

Bedømmelfer af SFjønhederne i Rafaels, Correggios og 
Tizians Værker. Hans Ven, den berømte Winfels 
mann ſtal have gjort ham vigtig Tjenefte ved ſammes 
Udarbeidelſe. Mengs havde to Soſtre, fom ligeledes 
under deres Faders ſtrenge Veiledning heldigen dannedes 
til Miniaturmaleriet. ; 
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Meninſki (Frants aMesquien) Ridder af Jeruſalem, 
førfte keiſerlige Tolk i de orientalffe Sprog i Wien, var 
født i Lothringen 1623 og døde 1693. Hans udbredre 
Lærdom i Orientens Sprog har med Rette gjort ham bes 
romt. Han ftuderede i Rom under Giattino og ledſage— 
de i en Alder af 30 Aar af Tilbøielighed den pole Ge— 
ſandt til Conſtantinopel. Her erhvervede han fig en faa 
fuldfommen Kundfſkab i Sproget, at han blev udnævnt 
til førfte Tolk ved det polffe Geſandtſtab i Conſtantino— 
pel. Den Credit, han erhvervede fig paa denne Poſt, 
bevirkede at han fteeg til Geſandt. "Han erholdt polſt 

Infodsret og forvandlede nu fit Familienavn Menin til 
Meninffi. J Aaret 1661 begav han fig til Wien og 
traadde ſom Tolk i Keiſerens Tjeneſte; i Aaret 1669 
gjorde hanen Reiſe til Jeruſalem for at beføge den hellis 
ge Grav indtraadde i Ordenen for Ridderne af dette 
Navn. MeninfEi har erhverver fig ſtore Fortjenefter af 
det arabiſke, verfiffe og tyrfiffe Sprogs Studium ved 
fin Thesaurus linguarum orientalium sive Lexi- 
con arabico persico-turcicum, Dette Vark udkom 

163009 1687 i Wien i fire Foliobind. Sadvanligt 
forekomme blot de tre førfte Bind. De ſoges nu mindre 
af de Lærde fra den Tid en anden af Ar. Jeniſch bearbei— 
det og meer end til det dobbelte forøget Udgave udfom i 
4 Foliobind. Den begyndte 1780 under Maria Theres 
fia paa offentlig Befoftning og fuldførtes 1802 under 
Frants 2den. J denne nye Udgave Gar ifær den arabiſke 
og perfilffe Deel vundet; i den ældre var den tyrkiſte 
Deel Hovedſagen. Desuden har han forfattet en 
Grammatik i de tre ovennævnte Sprog og nogle Stridss 
ſtrifter. 

Menneſtet. Menneſtets Naturhiſtorie er endnu 
ſaa meget i ſin Barndom, at det er umuligt at levere 
noget Fuldſtendigt om denne Gjenftand. Blandt vor 
Jords organiſerede Bæfener tilfommerMennefÉer uftridigt 
Den førfte Rang. Ved fit-Legeme, hvori vi ffue Idealet 
af Sfjønhed og Fuldkommenhed, men endnu mere ved 
fine Aandskrefter udmarker det fig fremfor alle fine Med» 
ſtabninger · — Menneffet hører til Pattedyrenes Clas⸗ 
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fe, hvis førfte Orden det alene indtager. Mange 
Kjendetegn i Legemsbygningen adffille det fra de ov⸗ 
rige Pattedyr, ſelv de meeſt menneffelignende A— 
ber. Dertil hører den opreiſte Gang-, der vel ev 
Aben. mulig «men ei naturlig. Ar den) derimod ev 
Menneffet naturlig beviſer hele Legemsbygningen. 
Benene ere meget længere end Armene; Ledet ved 
Albuen bøie fig indad imod Kroppen, hvilket kun fan væe 
re til Nytte ved en opreiſt Stilling og ved en anden rug 
af Hænder pg Arme. Videre ere de lignende og eenslig— 
gende Knogler, Baand og Muſkler ved Benene tykkere og 
ftærfere end de lignende og eensliggende ved Armene. 
De faſte ſammenfoiede Been i Foden og det derved bagud 
gaaende Hælbeen vife aabenbarligen Fodens Beſtemmelſe 
at bære hele Legems, hvorimod de mindre, boieligere 
og mindre fafte Been i Haanden gienfynligt ere indretter 
de til gandffe andre Piemeed. Men ifær er Rygradens 
Bygning blot paffende for en opreiſt Gang. Sammes 
nedre Avivvelbeen ere bredere end de ovre, fordide ved 
den opreifte Stilling have en ſtorre Byrde at bære end 
hine. Rygradens Forbindelſe ev endeligt ſaaledes bes 
fEaffen, at Menneſket fun tilbørligt fan bruge fine Pine 
ved den opreiſte Stilling. Eti Dine faldende Skjelne⸗ 
mærke hos Menneſket ev den ſterkt fremragende Hage. 
De nedre, SÉjeretænders opreiſte Stilling er ligeledes 
blot MennefÉet egen. Men ifær vifer Sproget eller den 
Evne at kunne betegne fine Tanker ved articulerede Toner 
og paa denne Maade meddele en anden ſamme, at Mens 
neſket ftaacr øver andre Skabninger. Herved fremfoms 
mer et mægtigt Sfillerum mellem begge. Taleorganers 
ne mangle, ſom Camper hav viift, Orang Outang aldeles, 
faa af der ei gives nogen Mulighed at bibringe dette Dyr. 
Sprog. Desuden giver den endnu flere Skjelnemarker 
mellem Menneſkene og Dyrene. Dertil hører Mennes 
ffets naturlige Blothed og Vergeloshed, dets fene Mos 
denhed og Mandbarhed. Om Leen og Graden tilfommer 
Menneſket alene er tvivlfomt. Hvad MennefFenes Ligs 
hed eller Forſkjellighed indbyrdes angaaer , faa er, det vel 
bekſendt, at der gives betydelige ForÆjelligheder under de 
forſtjellige Himmelsſtrog, men ingen fan kaldes vaſent⸗ 
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"lig, alle, ſelv de meeſt paafaldende, lade fig, ſom ved 
andre Arter organiſerede Skabninger forklare ſom lidt 
efter lidt opfomne af naturlige Aarſager, faa af alle fun 
udgiore een Art og alle funne betragtes ſom famtligt 
hidrørende fra eet Stampar. De mærfelige ForfFjelligs 
heder i Menneffenes legemlige Bygning under forffjellige 
Himmelſtrog have ført til Ideen at faftfærte forfEjellige 
Menneſkeracer. Sammes Beftemmefe har dog, formes 
delft den umærÉelige Overgang fra den ene til den anden, 
foraarfaget mange Vanſkeligheder. Blumenbach angi— 
ver fem Hovedracer: 1) Den cåucafiffe Race.” Til 
denne regner man alle Curopæer med Undtagelſe af Laps 
per og Finner, videre de veſtlige Afiater baa denne Side 
Oby, det cafpiffe Hav og Ganges, ſamt Nordafrika—⸗ 
nerne, Det almindelige Sjendetegn for denne Race 
ſtal være en hvidere Hovedfarve med en Blanding af 
Nødt paa. Kinderne og den veldannede Iſſe med den 
ſtjonneſte Anſigtsform eftev vore europeiſte Begreber. 
Det behøves neppe af erindres, hvor vaklende Kjende— 
mærferne maa være og hvor mange Gradationer og Unds 
fagelfer deri maae forekomme. 2) dén mongolifte 
Race indbefatter alle øvrige Aſiater med Undtagelfe af 

dalaierne, de finnſte Folfeflag i Europa, Eſtimoerne 
i det nordlige Amerika fra Beringsſtroedet til Labrador. 
Menneſkene af denne Race eve for det meſte hvidgule has 
ve lider, ffive og fort Haar, et fladt Anſigt, trangt 
ſammentrukne Minebryne og til Siden fremſtagende 
Kindbeen. 3) den æthiovifte Race indbefatter alle 
ovrige Afrifaner ifær egerne. 4) Tilden amerikan— 
fte Race høre alle oprindelige Beboere af Amerika unde 
tagen Effimoerne. Sammes Hovedkjendetegn ere Kob⸗ 

berfarve, et lige, ſtivt, fort Haar, et brede, men ei 
fladt Anſigt med ſterke Træf. 5) den malaiiſte Race 
omfatter Beboerne af de flefte oftindiffe Øer og naſten 
den hjele femte Verdensdeel. De ere af bruun Farve, . 
have en tykſortlokket Haarvært, en bred Næfe og en ſtor 
Mund. — Af diffe Racer fEal efter alle philoſophiſke 
Grunde, ſom Blumenbach figer, den caucaſiſke være at 

anſee ſom Stammeseller Middelracen. Eelam ſtulde 



98 Wren 

den hvide Farve være Menneſkets oprindelige og den 
bvuungule brune og forte med ſammes mangfoldige Gra— 
dationer forſt lidt efter lidt være fremfommen ved Clio 
matets Indflydelſe. Markvardig er den Omftændighed, 
at de hvide Menneſter almindeligt have et forFjellige 
farvet, glat og nedhængende, men de forte derimod et 
fort uldagtigt Haar. Naar hvide Menneſter blande fig 
med Negere fremfommer derved en blandet Race. De 
brune og forte MennejEers Farve har ei fin Grund i 
Overhuden, men i den derunderliggende ſliimagtige Nets 
hind. Den virkende Aarfag til denne mørfere Farve er 
uftridigt Solheden; hvorledes denne frembringer en ſaa— 
dan Virkning er endnu ſtedſe et Problem. Men viſt er 
det af de Hvide under der brændende Himmelſtrog i Ner⸗ 
heden af Wquator, efter flere Generationer erholde 
den forte. Farve, og, at egerne igjen, naar de forte 
plante deres Slægt i foldere Lande lidt efter lidt fane Eu— 
ropæernes hvide Farve, hvoraf uimodfigeligen følger at 
begge høre til en Art. Endnu mindre end Farven, fan 
Menneſkenes forffjellige Storrelſe anſees ſom en Grund 
til Forſtjel i Are: Ar Menneſtene henimod Polerne ere. 
mindre, ſtemmer gandffe overeens med den almindelige 
Sagttagelfe, at Kulden hindrer Værten. Afvigelferne 
i Dannelfen af det menneſtkelige Legemes enkelte Dele ere 
langt fra ei faa paafaldende, at de ſtulde udgjøre en vær 

fentlig Forſktjel. Hvad Sexual-eller Kjonsforſtjellen 
angaaer hos Menneſkearten, ſaa viſer ſamme ſig mere 
paafaldende i Organiſationen hos Menneſket end hos de 
øvrige Dyr. Quindekjonnet er almindelige mindre, fvar 
gere og finere. De fafte Dele af det gvindelige Legeme 
ere mindre haarde og ſterke. Blodet i ſamme er mere 
vandigt og milde; Muſtlerne ere mindre og loſere, Ner— 
verne mere folſomme. Det qvindelige Legemes Celles 
væver i Forhold flappere, og forſynet med mere Fedt; 
af denne Grund ſynes og det qvindelige Legemes Hud 
glattere. J den qvindelige Beenrad viſer den meeſt 
paafaldende Forſtjel fig i Bekkenets Structur, ſom er 
betydeligt videre, De qpindelige Noglebeen ere mere 
lige, Ribbenene tyndere og den hele Bryſthule rundere. 
Det qvindelige Legeme modnes tidligere end det mandlige, 
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men falmer og tidligere. Selv i Aandsevner finder en 
betydelig Forſtjel Sted imellem Mand sg Qvinde. Der 
er tydeligt af det menneſtelige Legeme er bygget efter 
Proportionens fuldkomneſte Forhold. De ved Siderne 
liggende Dele findes parviis f. Ex. Been, Hænder, Dis 
ne ꝛc.; dei Midten ere enfelte. De enkelte Deles fore 
holdsmesſige Størrelfe til hverandre pleier man at bes 
fremme efter Hovedets eller Anfigtets Længde. Paas8 
Hovedlengder regner man hos Voxne 10 Anfigtslængder 
og faa meget udajør netop et velpreportioneret MennefÉes 
legemes hele Hvide. Naar man udftræffer Armene hos 
riſontalt pleie Spidſerne af Mellemfingrene at ftane ſaa 
langt fra hinanden ſom Legemet er hoit. Jovrigt reg⸗ 
ner man efter Anſigtslengden: fra Hagen til Halsgrus 
ben2; Nakkens Længde 1; fra Halsgruben til Hjerter 
gruben I; fra Hjertegruben til avlen 12; fra Navlen 
til Kſonsdelene 1; Armens Længde fra Axelledet til Als 
buens Boining 2; derfra til Haandens Begyndelſe 12; 
Haandens Længde til Fingrene +; Mellemfingerens 
Længde 1; altfaa hele Haandens Længde I ; fra Midten 
til Knaet 3; derfra tilHælen 25; den flade Fods Leng⸗ 
de (2 af hele Legemets Længde) 13. Hos Ovindekjon— 
net ere diffe Forhold noget forſtjellige. Her er Hovedet 
forholdsmesſig fortere og Halſen længere. De enkelte 
Deles forholdsmæesſige Brede er, formedelſt den ſtorre 
ellev mindre Maſſe Kjød, mere ubeftemt end Længden, der 
mere beroer paa Knogelbygningen. Et ſundt Menneſte 
af Middelconſtitution veier imellem 150 og 180 Pund, 
et nyfødt Barn af ſedvanlig Storrelſe mellem 6 og 8 
und. Det mennef£elige Livs Hiſtorie deler fig i fire 
Perioder, efter viffe naturlige Forandringer, der fores 
gaae i ſamme. Diſſe fire Perioder ere: Barnealderen, 
Yndlingsalderen, Mandsalderen og den egentligt faa 
faldte Alderdom. Barndommen regnes til det 12te 
eller 14de Aar. Ungdommen ſtrakker fig i tempererede 
Climater hos Qvindekjonnet til det 2ode og hos Mands 
fjønnet tildet 25 Aar. Den tredie Periode gaaer til 
henimod det Gode Aar, da den fjerde eller Alderdommen 
indfinder fig. Enhver Levealder ——— ſig ei alene 

2 
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ved fine phyſiſte, men og ved fine pſychiſte Egenheder. — 
Naturen har ei indſtrenket Menneſket fom de flefte Dyr 
til et viſt Clima. Den hele beboelige Jord anviſtes det 
fil Bolig. Det hedeſte Jordſtrog under quator og 
Landene under Polarcirkelen kunne beboes af Menneſtker. 
Vel forandrer Menneſket ſig mangen. Henfeende, men 
beholder i det Hele fin ædle Form og den Evne. at vore i 
Indſigter. Imidlertid fynes dog et tempereret Clima at 
være fordeglagtigft for Menneſkets Forædling og Uddan— 
nelſe. Et brændende Clima flapver der og ſtandſer dets 
Virkſomhed; ligeledes bliver dets Uddannelſe tilbageſat 
under en fold uvenlig Himmel, hvor ingen forventet 
Fordel opmuntrer til Virkſomhed. Alt hvad der fan 
nydes af Dyr og Planteriget tjener Menneſket til Neo—⸗ 
ring. — Menneſket maa ogſaa betragtes fom er med 
AXandéÉræfter udruftet Veſen. Vel hav det nogle af 
diffe tilfælleds med Dyrene, fom Erindring, Hukommel— 
fe, Indbildningskraft, ja ſelv tildeels Forſtanden; det 
beſidder imidlertid diſſe Evner ei alene i en langt fortrin— 
ligere Grad, men udelukkende tillige Fornuft og Digtes 
evne og med dem Sproget. Naar hine væffe Nodven⸗ 
digheder af en høiere Art, Straben efter ftedfe forøget 
Indſigt og Sandhed, faa tjener dette (Sproget), hvors 
ved Aand meddeler fig til Mand og Hjerte meddeler fig 
til Hjerte, til deres ſtedſe ſtigende Fuldkommenhed. 
Begge Slags Egenſkaber hos Menneſket, de fandfelige 
og de fornuftige frembringe i dets Liv et eget Forhold. 
Menneſket ev felffabeligt, indgaaer i Selſkab, bliver forſt 
Medlem afen Familie og med, hele Familien Mediem af et 
ftørre Hele, Statsborger. Men, i hvilke Forhold det og 
ſtaaer, har det Maal at ftræbe efter og maa handle for "at 
naae difje Maal. Der er et følende, begjerende, tænfende 
Veſen; har Følelfen vakt Begjereevnen, faa opfordrer den— 
ne Tænfeevnen til at anvife de bedfte Midler til Begſerin— 
gens Tilfredsftillelfe og det er et forftandigt Væfen for 
ſaavidt det erkjender diſſe. Naar Menneſket har Valget 
mellem flere viſer det fig fom et Væfen med Villie 0: et 
Væfen, der beſtemmer fin Begjeren efterFornuftens Love. 
Det er overladt den frie Billie at følge Sandſelighedens 
Drift eller Fornuftens Lov; men der ev et Noget hos Mens 
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neſket ſom byder det at følge Fornuftens Lov dg dette No⸗ 
get fjende vi under Navnet Samvittigbed, hvorved Mens 
neſket viſer fig fom et fædeligt moralſt Veſen, der har 
Begreb om Ref og Pligt, Godt og Ondt, Dyd og Laſt. 
Gom Borger af to Verdener har det den fandfelige Vers 
den omkring fig og den overfandfelige i fig, hvilken hens 
vifer det til en hoiere Beſtemmelſe end det fan opnaget 
dette Liv. Skulde vel den, for hvis Fremſkridt i det 
Sande og Gode man ei fan fee nogen Grendſer, ophøre 
med Døden. Døden angaaer blot Menneffets Organis— 
mus, derefter fin Natur ev underkaſtet Sandfeverdes 
nens chemiſte og mechaniſte Love; paa den efter uendelig 
Fuldkommenhed ſtrebende, overſandſelige, aandelige 

Kraft i Menneſket, ſom vi i Modſeetning af Legemet kal⸗ 
de Sjel, be Troen om Menneſkets Udødelighed fig, 
da denne Sjel, dette Menneſtets egentlige Seg, ei ſom 
Legemet tilfalder Elementerne, der evigt forſtyrres og 
evigt dannes paa nye. Følgeligt er Menneſtet et Mids 
delvæfen mellem Dyr og Aandeverdenen; til hiin hører 
det ved den fandfelige Drift, til denne ved Fornuftens 
overſandſelige Sedeligheds Lov, til hiin ved Begjerins 
gev, til denne ved Villien. Efterſom det med Frihed 
optager Fornuftens Sædelighedslov i fin Villie eller for— 

"trænger den derudaf fan det alerede i dette Liv blive en 
Engel eller Djevel. Endelige ſtager Menneſket og i Hors 
hold til det hoieſte Veſen, til hvilket Taknemmelighed, 
Kjerlighed, Troe og Haab fængfle der. Mennefket er ei 
blot et phyſiſt, politiſt, intelligent, moralſt, men og et 
religioſt Væfen. See Menneſtkebeſtemmelſe (Beſtemmel— 
fe, Menneſtekundſtab, Menneſtehed, Phyſiologie, Pſy⸗ 
chologie. 

Menneſtedannelſe er Opdragelfens hoieſte og al⸗ 
mindeligſte Opgave, hvilkenTheorien billigen underordner 
alle de ſerdeles Fordringer, ſom Stat, Haandtering, 
Kunſt og Videnſkab kan gjøre til Podagogen, uden at 
befrygte, at nogen af diſſe Egne i det mennef£elige Liv og 
den menneſkelige Virkſomhed derved ſtulde tabe noget, 
thi den vil være den duelige til enhver Stand og ethvert 
Kald, der ſtaager Menneſkehedens Ideal narmeſt. Ale— 
rede de Gamle arbeidede paa en Dannelſe til Humanitet 
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og ſammes Idee er aldrig gaaet under, omendſtjondt 
Nationerne i Fremſtraben til Civiliſation ofte tabte 
Menneſket af Pie for Borgeren, og den antagne For—⸗ 
ſtjel i Stænder pleiede at indſtrenke Udførelfen af dens 
ne Idee til Opbdragelfen af de Frie og Wdle. Det 
var det 13de Aarhundred forbeholdt at gjøre Fordring 
paa den Ret at danne fil Humanitet for Menneſter 
af alle Folfeclaffer , og fra Rouſſeau til Peſtalozzi 
have de liberalere Opdragelfestheorier drevet paa, at 
man fremfor alt ſtal hjelpe ethvert Barn til Udvife 
lingen af fin fulde Menneſtekraft og til moralſt Moden— 
hed (Selvbeſtemmelſesevne) før det indtræder i en færdes 
leg Stand og Kald. Hvor ſkjon og hjerreopløftende 
nu og denne philanthropiſte Idee lader fig fremfille i 
Theorien, faa behøver man blot at forſoge dens Anven— 
delfe paa et beftemt Tilfælde for at indfee , hvor mange 
næften tilintetgjørende Modificationer den er udfat for i 
Udforelſen. Alerede ved fin Fødfel tilhører Barnet ei 
blot Slægten (Menneſkeheden), men og tillige en beſtemt 
Claſſe, en vis Stand. Det vorer fil under Indflydel— 
fen af Forældrenes ſerdeles Levemaade sg Betragtningen 
af deres Stand, og man veed ei, hvor meget det Reen— 
menneſkelige taber ved denne Omſtandighed, der for det 
mefte afgjør det barnlige Sinds Retning for hele Livet. 
Lad og Forældrene være nof faa meget gjennemtrængte af 
Ideen om en abfolut MennefÉedannelfe og nof faa oms 
hyggeligt betenkte paa ſammes Udførelfe, det vil dog ei 
lykkes dem, naar de engang leve i Selffabet og indtage 
en beſtemt Plads deri, aldeles at afvende fra Barnet 
Indflydelſen af uundgaaelige Omgivelſer, der drage ind i 
Sphæren af denne færdeles Leve: og Synsmaade. End—⸗ 
nu mindre. vil Læreren og Opdrageren, hvem Barnet til» 
bringes alerede fjernet fra. den rene Menneſkehed ved 
færdeles Forhold, i den forte Dannelſesperiode, det. als 
mindeligt ev betroet hans Veiledning, være iftand til at 
udflette de tidligere Indtryk og udføre paa det Ideerne 
om Opdragelſen til et reent Menneſte. Derhos vedvare 
beſtandigt hine udvortes Omgivelſer, der fjelden kunne 
ledes efter Opdragerens Idee, at virke forvirrende paa 
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Barnet, og deres Magt er langt ſterkere og mere gjens 

nemtrængende end Skolens. Og felv af SÉolen fordres 

meer end Menneſkedannelſe; den ſkal, efter Forældres 

nes Villie og overeensſtemmende med Statens Formaal, 

danne fine Elever for beſtemte borgerlige Forhold og tids 

ligt vænne dem til Selffabets vedtagne Former. Ale 

beſtagende offentlige Dannelfesanftalter ere indrettede ef: 

fer denne Fordring og beregnede paa færdeles Forhold: og 

Ctænder. Vi have lærde Skoler, Ridderafademier, 

HandelsfEoler, BorgerfEoler, Fattigſtoler, Landsbyeſto⸗ 

ler ꝛc.; men Indretninger blot til Menneſkedannelſe, 

Menneſkeſkoler, Gar endnu ingen Stat indrettet; thi 

Enfver troer at have gjort nof for Ideen om MennefÉes 

dannelfe, for faavidt den anganer ham, naar han lader 

Gine i Elementarſkolerne lære hvad ethvert Menneſtke 

behover at vide og at kunne, og gjør til Grundlag for 

alle Steenders Dannelſe. Meer fan man ei billigen for— 

dre af den offentlige Opdragelſe, og ſels den private, der 

lettere lader ſig ordne efter en vis Theorie, maa lade ſig 

nøie med, veden planmasſig Rakke af HOvelſer at uds 

vifle Barnets Kræfter i Ligevægt, og ved til Selvvirk⸗ 

ſomhed vakkende Methoder gjøre Lereſtoffet, hvis Valg 

afhenger af Barnets tilkommende Beſtemmelſe, til 

dets Ciendom. Men Dannelſen til MennefÉe, der fører 

til Modenhed og fædelig Fuldkommenhed i Tænfen og 

Handlen, kan aldrig være et Vark af en henſigtet Opdras 

gelſe. Det Tidspunkt, hvori Menneſket ſedvanligt 

kommer til frit Brug af alle ſine Kræfter og til fuld⸗ 

fommen Beſiddelſe af fin Slægts Bærdighed, ligger uden 

for pedagogiſke Paavirkningers Kald. Det mangefor⸗ 

mede Liv, Nød, Pligt og re, Gnidning mod andre, 

de fædelige Følelfers og Grundfætningers Kraft hos Gns 

dividet feiv fuldføre tidligere eller fildigere, hvad Opdras 

gelſeskunſten ene formaaer at vakke og fætte i Gang. 

Derfor ffal denne Kunſt ved Tugt, Sædvane og Unders 

viisning ſaavelſom ved levende Exempel, arbeide paa 

Udviklingen af det Reenmenneſtelige, og, ſaaavidt 

den formaaer afvende og fvæffe hvad der modſtræber 

famme. 
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Menneſkefremſtilling. Dette Udtryk bruger 
man ſnart i vidtløftigere, fnart i mere indſtrenket Der 
tydning. I vidtloftigere Forſtand tilkommer det Hiſto— 
rikeren og de dannende talende Kunfter ; imere indſtren— 
ket betegnede Iffland førT dermed Skueſpillerens Kung, 
fordi han derved ei med Uret haabede af angive ſammes 
Maal ng meddele en alt for lidet agtet Kunſt nye Værdigs. 
hed. Om Menneſkefremſtilling i vidtloftigere Forſtand 
findes det nødvendige anført under Hiſtorie og Charac⸗ 
teriſtik; her al tales om Menneſtefremſtilling paa 
Skuepladſen for ſaavidt det er nodvendigt for at fatte 
Ifflands Mening. Det var denne tenkende Kunſtner at 
giore om et gandſke beſtemt Skjelnemerke mellem Fores 
ſtilling og Fremſtilling af Menneſket. Menneſkeforeſtil⸗ 
ling, ſiger han angaaev mere dets Udvortes, er næften 
blot Maneer, fan læres og færdigen udøves ved convens 
tionelle Regler, følgeligt fan man vegne det til Haands 
være, og de, der drive famme, funne være og hede Skue— 
ſpillere. Menneſkefremſtilling angaaer ſammes Indre, 
Lidenſkabernes Gang, den hoie, ſimple ſterke Sandhed 
i Udtrykket, den levende Yttring af de Overgange, der 
verle i Sjelen og lide efter lide føre til Maalet. Det er 
Kunſt, en Sag, intet Spil, og maa heller ikke kaldes 
ſaaledes. Da nu en ſaadan Fremftilling af det Indre, 
viſer fig ved Sproget i Declamationen, ved Anfigtets 
Udtryk i Mimiken og ved tilfvarende Legems s Holding i 
Action og Geſticulation, faa feer man letteligt at hele 
Skueſpilkunſtens Theorie her maatte afhandles. Da 
imidlertid det upafjende Ord endnu ſtedſe er i Brug, faa 
maa denne Antydning her være nof, og man maa føge det 
Videre der, hvor det ſedvanligt ſoges. 

Renneſkeheden og ſammes Siſtorie. Udtrykket 
Menneſkehed bruges i meget forſkjellig Betydning, the 
man betegner derved den mennefkelige Slægt, det mens 

neffelige Kjøn i fin hele Omfang, den mennefÉelige Na— 
tur i fin Eiendommelighed og alt hvad man føgte at inde 
befatte under det meget betydende, men kun lidet beſtemte 
Ord Humanitet. Intetſteds ev denne Ubeſtemthed og 
Mangetydighed mere paafaldende end naar der tales om 
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Menneſtehedens Ziſtorie, om hvilken der gives næften 
ligefaa mange forſtjellige Foreſtillinger, ſom Forſkjellige, 
der have behandlet ſamme. Meiners ſogte forſt ar bes 
ſtemme ſammes Begreb, Indhold og Grændfer og fors 
klarede den fom en Videnſtkab, der efter indledende Ses 
tragtninger over Jordens nærværende og forgangne Til» 
ſtand og Menneſtenes ældfte Boliger, fremſtiller deres 
gradviſe Udbredelſe over alle Jordens Dele ſamt Natio⸗ 
nernes oprindelige Forſtjel i Legems Dannelſe, i Aands 
og Hjertes Anlæg, og derpaa beſtriver og ſammenligner 
de forÆjellige Grader af Cultur, Natingsmidler og 

Drikke, Boliger og Kledning, Pynt og mærfværdige 
Skikke, Børnenes Opdragelſe og Qvindernes Behand⸗ 
ling, Regjeringsformer og Love, Sæder og Begreb om 
Belanftændighed, om re og Skam, endeligt alle Fol⸗ 
keſlags, iſer de uovlyfte og halveultivered:s Meninger 
og Kundſkaber. Men, hvo feer ikke, af denne Menue⸗ 
ſtehedens Hiſtorie ei er andet end en Naturhiſtorie af 
Menneffeflægten med paafolgende Culturhiſtorie, blan—⸗ 
det med Echnographie? Men er overhovedet Menneſke⸗ 
hedens Hiftorie vel noget andet end hvad man elfers hat 
Faldt den menneſtelige Slagts Culturhiſtorie, hvortil 
Videnſtabernes, Opfindelſernes, Forfatningernes, Relis 
gionernes Hiſtorie ꝛc, forholde fig fom Dele til det Her 
le? At mange Gave været af denne Mening er umiskjen⸗ 
deligt; Andre vaaftaae at MenneÆeflægtens Hiſtorie fors 
holder fig til Culturhiſtorien ſom Univerfal- til Specials 
hiftorien. J Culturhiſtorien, fige de, underføges, hvad 
Menneſkene eve blevne til ved Uddannelſen af Culturens 
enfelte Arter; i Menneſkehedens Hiſtorie viſes hvad 
Menneſket er blevet til ſom Repræfentant for hele Slæge 
ten ved fin Naturs Perfectibilitet. Ifolge dette Fulde 

Maenneſkehedens Hiftorie væreFremftilling af det, Mennes 
ſtekjonnet ev blevet fom Slægt og hvorledes det er blevet 
det, Den menneféelige Slægt betragtes herved ſom et 

fig fortdannende Heelt, der ev beſtemt til at ſtrabe efter et 
beſtemt Fornuft⸗Ideal, af hvis Opnaaelſe dets Vardig— 
hed og dets wenneſtelige Lykſalighed er bleven gjort afs 
hengig. Betingelſerne hertil ligge i den mennefelige 
Natur, i Menneſkets phyſiſke, intellectuelle, moralſte og 
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ceſthetiſke Nodvendigheder, og folgeligt er Menneſkehedens 
Hiſtorie i Grunden intet andet end en Udviklingshiſtorie af 
den menneſkelige Naturs Anlæg i dens Fremſkriden til et 
Fornuft Steal af den menneſkelige Tilſtand. Saaledes 
bemerke vi fiere Epocher i den menneſkelige Udviklings— 
hiſtorie, thi Menneſket begynder med Dyriſkheden, gaager 
derfra over til Menneſkeligbliven, ſtrider frem til Forfi— 
nelfe og fEal endeligt naae Sedelighedens Punkt. Her. 
alene er Menneſkehed, forhen gaves fun Dyriſkhed eller 
blot Menneſkeligheder. Menneſkehedens Hiftorie i dene 
ne Forſtand fEal altſaa vife hvorvide, naar, hvor og 
hvorved den menneſkelige Slægt ſom en perfectibel Art 
af ſandſeligt Fornuftvæfon har nærmet eller endnu er 
borte fra det, dets høiere Naturs Verdighed og Characs 
feer, tilfvarende Fornuft: Ydeal. Endnu befidde vi ei nos 
gen fuldftændig Hiſtorie af dette Slags, men der er (ever 
ref mange betydelige Forarbeider og Bidrag af Iſelin, 
Home, Falconer, Fergufon, Millar, Goguet, Mons 
tesquicu, Meiners, Woltmann, Peſtalozzi, Eggers o, 
a., og Herders Ideen uͤber die Philoſophie der Geſchich— 
fe der Menſchheit vil maaſkee endnu i lang Tid blive Hors 
vedverket heri. En ſaadan Hiſtorie, der ligeſom et Rez 
ſultat af Verdenshiſtorien henſigtsmesſigt fremſtilles, ce 
et hoiſt priſeligt Være til Udbredelfe af Sandhed, Se— 
deliahed og Ret, da den for enhver Tilffand leverer 
Maaleſtokken tilat beſtemme Graden af den ægte mennes 
ſtelige Dannelfe. 

Menneſtekundſtab. Blandt alle de Gjenſtande, 
der falde i vor Jagttagelſes Kreds er ingen af ſtorre In— 
tereffe for og end Menneſter, den jordiſte Skabnings 
Stolthed og, Gaade. Saafnhart vi komme til tydelig 
Bevidſthed om vor Tilværelfe og Virken, gives der intet 
Spørgsmaal af højere Vigtighed for og end det: Hvad 
er Jeg ? Hvorfor er Jeg til ?. Hvad Æal der blive af mig ? 
Hvo ter aldrig alvorligt bar forelagt fig diſſe Sporgs— 
maal eller med Omhyggelighed har forføgt at befvare dem, 
den har endnu ei lever ſom Menneſte i Verden og kan et 
roſe fig af, nogenfinde at have agtet pan Viisdommens 
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Stemme, thi han mangler aldeles hiin rene Intereſſe, 
ſom fører den forffende Aand i Philoſophiens Arme, 
hvilken smaa, naar den er ægte, med Rette priſes ſom 
Livets Lys og Veilederſte. AHjvo der altfaa undværerden 
vandrer i Mørket og maa overlade Livets Tømme til den, 
blindtſtyrende Tilbøielighed., Som en Reiſende fors 
fader han endeligt en Verden, hvori han er bleven fig felv 
fremmed. Dog lever Menneſket her ikke blot fom Mens 
neffe, men og blandt og med Menneffer; det ſtal virke 

paa dem og de. igjen paa det; de gjøre Fordringer paa 
hverandre, deres Fordringer krydſe hverandre, og faales 
des fremfommer Modvirkning; hvorledes. ſtal Menne— 
fEer forholde fig? Af dette eneſte Spørgsmaal og dets 
rigtige Beſvarelſe afhænger fun alt for ofte vort Livs Lyk— 
fe, Rolighed og Tilfredshed, vore Planers heldige eller 
uheldige Udfald ꝛe. Den Trylleftav, hvorved enhver 
Tidsalders ſtore Mænd ledede Tufendeé Hjerter, paa des 
reg Vink ſtemte dem til Glæde eller Kummer, til ra 
Daad eller Forfømmelfe, heder Menneſtekundſtab. Hvor 
man lerer denne er følgeligt vift nof et meget vigtigt 
Sporgsmaal. Ei med Uret henvifer man den, der vil 
danne fig for. Livet og lære at gjøre en henfigtsmæsfig 
Brug af Philoſophiens Forſkrifter, til Hiſtorien, der i 
fine Annaler indeholder en utallig Mængde Exempler og 
Beviſer, hvoraf man fan lære. Bien vil Jeg af His 
ftorien drage den Fordeel, ſom den fan og ſkal ſtſenke, 
maa Jeg da iffe nødvendigt have en Maaleſtok, ſom 
Jeg anvender paa Hiſtoriens Perfoner og deres Hands 
linger og alle de enkelte Tilfælde, der ber forekomme? 
Men hvorfra fEal Jeg tage denne Maaleſtok, ſom Hiftos 
rien felv ei fan give ? Det er en egen Videnſkab, hvorved 
Jeg erholder den, en Videnſkab, der opſtillerPhiloſophiens 
og Hiſtoriens Pvopylæer og ræffer Ariadnes Traad tillen 
lykkelig Veiledning igjennem Livets Labyrinth. Denne 
Videnffab beder Anthropologie 2: Læren om Menneſtet. 
Da man nødvendigt maa betragte MennefÉer i en tredobs 
belt Henſigt, nemlig efter det 1) fom Naturen, og 2) ef« 
fer hvad dets Aandsevner gjøre af det og 3) hvad det ſom 
frithandlende Væfenigjør af fig felv: faa maa man og ind⸗ 
dele Anthropologien i den 1) phyſiologiſte, 2) pſycholo⸗ 
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giſke og 3) pragmatiffe. (Den førfte faldet man fæds 
- Vaniigt den medicinſte Anthropologie, den anden Pfys 

chologie). Menneſtkekundſtab lærer fornemmeligt der 
pragmatiffe Anthropologie, der dog et fan undvære de ans 
dre Dele. fordi Menneffer phyſiſk og aandelig kun er een 
Organifation, ſom Phyſiognomik, Mimik, Hierneſtals—⸗ 
lære ꝛc. beviſe. Men den pragmatiſke Anthropologie bes 
ftaaer af fo Hovedafſnit, thi den leverer 1) Menneffenas 
turens Characteriſtik i Almindelighed og 2) efter ſammes 
færdeles Retninger hos enfelte Menneſter. J hiint 
erholder man altſaa Kundſkab om Menneſtet i dette 
Kundſkab om Menneſkene 2; den Netning og Be— 
ſtaffenhed, ſom den almindelige Menneſkenatur yt—⸗ 
trer i ie Væfener (Individuer) af fin Art. Dets 
fe ev hvad man egentligt forftaaer under Navn af 
Menneſtkekundſkab. For noiagtigt at kjende og rigtigt 
bedømme Forſkſellighederne blandt Menneſkene, maa 
man tage Henſyn til Naturel, Temperament, Aand, 
Hjerte, Sind, Sindelaug og Caracteer. J alle diſſe 
viſe fig igjen de mangfoldigſte Modificationer, ſom frems 
bringes ved Forſkjellen Alder, Kjön, Stand, Levemaa— 
de og Clima. Den pragmatiſke Anthropologie opſtiller 
folgeligt i denne Deel det rigeſte, mangfoldigſte og tillige 
intereſſanteſte Gallerie, man fan foreſtille ſig, hvoraf 
her ingen Fortegnelſe kan gives. Herover maa man ef— 
terſee Verker om denne Materie af Platner, Kant, 
Gruber, Funk og andre pſychologiſte Skrifter, ifær de 
af Carus. - Men alle diffe Skrifter lære fun, hvad de 
alerede eve iſtand til, theoretiſt Menneſtekundſtab, ſom 
man dog ei maa anſee for overflødig, thi den giver Der 
ſtemthed, Sikkerhed, Rigtighed og Noiagtighed. Vil 
man fiden fEjerpe Blikket for det Practiffe, maa man 
gaae i Skole hos Digterne, ifær de dramatiſte, hos His 
ſtorieſtriverne, Biographerne og gode Romanſtrivere. 
Bed dem bliver vor Kundſtab mere levende, beſtuelig og 
mere forberedet til Anvendelſe. Imidlertid kunne heller 
ikke diſſe gisre egen Jagttagelſe overflødig og uden denne 
er felv Knigges Omgang med MennefÉer til liden Nytte. 
Men, hvor det kommer an paa at vide, hvad man har 
at vente af denne eller hiin, hvorledes man maa behandle 

ham, der bliver Jagttagerens Hovedblik ſtedſe Tilbøies 
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ligheden, thi denne virker paa Begjereevnen og vakker 
eiendomlige Aands Synsmaader, der igien virke tilbas 
ge pan Beſlutninger og Handlemaade. Her er den ftørs 
ſte Banffelighed ; med Manden af virkelig og egentiig 
Characteer ev man ſnart og let færdig, naar ei Omſtæen⸗ 
digheder nøde ham til af gaaeen anden end den ligefrem. 
me Vet, hvilfen et altid ev den korteſte og ſikkreſte til 
Maalet. Hvo der ved øvet Farp og vedholdende Jagtta⸗ 
gelfe har erhvervet fig en Ferdighed i at erkſende og bes 
dømme Menneffene i deres Ciendommelighed, den er 
ægte, practiſt Wenneſtekjender; men ſlig Menneſke⸗ 
kundſkab er kun Frugten af Erfaring, ſom ofte koſter en 
dygtig Lerepenge, fordi netop her er Tilfældet, hvor man 
bliver flog af Erfaring. 

Menno (Simonis) født 1505 i QWitmatfen i 
Friesland, gif 1536 fra den catholffe Præfteftand over 
til Gjendoberne forſamlede de, efter Urolighederne i 
Muͤnſter, adſpredte Hobe i velordnede Menigheder, hvils 
fe han ved Formildelſe af deres Fanatismus vidſte at an— 
befale den offentlige Tolerance og forfone med den verds— 
lige Horigheds Indretninger. Hans mangeaarige Van— 
dringer igjennem hele Holland og Nordtydſtland indtil 
Lifland, bragte hans Lære i Omløb og førte mange til 
hans Partie, ſom ei troede at de proteſtantiſte Kirker 
gif vidt nof i- Troens og Sædernes Forbedring. Hor—⸗ 
uden hans ufrugtbare Grublerier om hvorledes Guds 
Son blev Menneſte og den Gjendøberne eiendommelige 
Mening at fun undervifte Chriftne bor døbes, ſtemmer 
Mennos Lære overeens med den reformeerte. Med 
Henſyn til Pligtlæren Gar han, uden ar fornægte det 
Characteriſtiſte ved fit Partie (den ſtrenge Kirketugt og 
Vagring at giore Eed og deeltage i Krigstjeneſte og Ov— 
righedsembeder) dog ſaavidt formildet dets Indbildning 
om færdeles fædelig Fuldkommenhed og theocratiſte Des 
greber, at det ved ham er gjengivet det borgerlige Sels 
ſtab og blevet mere tilboieligt til Tolerance mod Anderles 
desteenkende. Menno døde 1561 i Oldeslohe i det Hol— 
ſteenſte, og de tydſte og hollandſte Gjendobere have efter 
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ham antaget Navnet Mennoniter. Dog bliver Nav— 

net Gjendobere det almindeligſte. 

Menoeu (I. Baron) traadde ſom Deputeret for 
Adelen i Touraine i Stændernes Forſamling og var een 
af de førfte, der gik over til tredie Stand. J Januar 
1790 blevfjan Medlem af Penfionsudffuddet og tog ders 
paa Deel i den røde Bogs Bekjendtgjorelſe. J Marts 
præfiderede han i Forſamlingen, vifte fig fom en erflæret 
Fiende af Geiftligheden og var cen af de Commiſſarer, det 
blev overdraget af afhænde denne Stands Embeder. J 
Løber af Aaret 1791 forelagde han adffillige Beretnin— 
ger om Armeernes Organiſation. J Anledning af Avig⸗ 

non beſtreed han Paven og bevirkede Grevſtabet Venai— 
ſins Forening, hvor meget og Maury modſatte fig. Sis 
den blev han formedelft denne Forening levende beſtyldt 
af Jourdan (Hovedafhuggeren), ſom føgte at retfærdige 
glore fin Opforſel i dette Grevſtab ved Breve fra Menou. 
Efter den conſtituerende Forſamlings Beſlutning blev 
Menou anſat ſom Maréchal de camp i Paris og commans 
derede Linietroppevne den rode Aug. 1792 i Zweit. Da 
hans Opførfel paa denne Dag havde gjort ham mistænft 
for Royalisme, vifte han ſig nogle Dage derpaa for £ovs 
givningens Skranker, retfærdiggjorde fig og afſagde 
Lighedseden; desuagtet blev han udftrøgen af Candidats 
lifen for Krigsminiſteriet, hvorpaa han havde fat fig 
ſelv. J Aaret 1793 blev han anfat imod Vendee og den 
gde Juni udnævnt til General en Chef. Men han lod 
Staden Saumur tage af Vendeerne, der aabnede dem 
Overgangen over Loire, og blev den 17de og 19de Juni 
ſlagen af LarocheJacquelin, der forfulgte ham pers 
fonligt gandfÉe nær ved i halvanden Time. Menou blev 
affat og indtil den 9de Thermidor gjentagne Gange ane 

flaget og frikſendt. Da han tilfældigt i Mai 1795 com⸗ 
manderede en Divifion, forfvarede han Conventet imod 
Jacobinerne og erholdt derfor Overcommandoen ved Ars 
meen i det Indre. Men i October lagde han mindre 
Fafthed mod Sectionerne for Dagen, parlementerede iſte⸗ 
det for at handle virkſomt, og blev endog for et Hieblik 
udnævnt til General af Inſurgenterne; Conventet decre⸗ 
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ferede Anklage imod Gam, dog blev han nogle Dage 
derpaa igjen frikſjendt. J Aaret 1798 gif han med 
Bonaparte ſom Diviſionsgeneral til Wgypten og vis 
fie der mere perſonlig Tapperbed end Talent: Han 
gif over til Muhamdanismen, antog Turbanen og 
Navnet Abdallah, beſogte Moſcheerne og ægtede 
en ung, riig Wgypterinde, Datter af Opſynsmanden 
ved Badene i Alexandrien. Efter Bonapartes Tilbages 
gang blev han tilligemed Kleber i Egypten og paatog 
fig efter denne Generals Mord, Overanførfelen der. 
Han traf mange nye Indretninger, der ei vare hældige 
pg vakte Misfornøielfe ved Armeen. Imidlertid lan— 
dede General Abercromby i de forſte Dage af Marts 
1801 med en detydelig Magt ved Alerandria og bemægs 
tigede fig Feſtningen Abukir. Vel falde Abercromby i 
en paafølgende Træfning , men den franffe Armee i W⸗ 
gypten faae fig dog nødttil at capitulere (See Egypten). 
Menou vendte tilbage til Frankerig og fremftillede fig 
den $åe Mai 1802 for den førfte Conful for at retfærs 
diggjøre fig. Otte Dage derpaa blev han kaldt til Tribu— 
nalet og den 7de Dec. ſamme Aar ſendt til Piemonte é 
Jourdans Sted for at forvalte denne Provindse. J 
Juli 1804 blev han udnævnt til Storofficier af Wresle— 
gionen. San blev ſom Generalgouverneur i Turin, 
indtil Prinds Borgheſe afløfte ham 1308, hvorpaa han 
gif i famme Egenſkab til Toſcana, fom blev forenet med 
Frankerig. Han døde 1810 i Venedig. 

Menſur betyder i Muſikken det ſamme fom Tid, 
maal, ligefom og la mesure paa FranfÉ betyder Tact. 
Claveermagerne bruge Ordet Menfur om den mathema— 

tiſte Inddeling, hvorved Strengenes Længde og Kort: 
hed famt Forholdene imellem de indre væfentlige Dele af 
Claveret beſtemmes. Ligeledes forftaaer man derved det 
Maal, hvorefter ved Orgelpiberne deres Lengdes Fars 
hold til deres Vidde afgjøres. Man figer derfor, en 
Orgelſtemme har en trang Menſur, naar Piberne ere 
frange men defto længere. 

Mentor, en Søn af Alcimus, en inderlig Ven 
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af Ulyſſes, der ved ſin Afreiſe til Troia betroede ham 
Omſorgen for ſit Huusveſen. Endnu mere bekiendt er 
han bleven derved, at han foreſtilles ſom Telemachs Hov—⸗ 
mefter, "der anviſte ham til Dyd og Visdom; derfor 
er hans Navn hos og blevet et Appellativum. Fenelon 

"fader i fin Telemach Minerva paatage fig Mentors 
Skikkelſe. 

Menuet kaldes wMet lille til Dands indrettet To) 
neſtykke i 2 Tact, beſtagende af to Dele, hvoraf hver 
igien beffaaer af 3 Tacter. Der er og ofte en Trio 
(Menuetto secondo) derved, der ligeledes beftaaer af 
to Dele og beholder den ſamme Bevægelfe og den famme 
Rhythmus, efter hvis Tilendebringelfe Menuetten giens 
tages. Man overfÉriver derfor og en' ſaadan Menuet 
Menuetto alternativo, Menuettens Characteer er 
ædel og yndig Anſtand forbunden med Simpelhed, hvor— 
for sg egentligt de hurtige Noder fun maae være Ottende—⸗ 
le, 2) en Dands, der formedelſt fin blide Characteer 
paſſer fig for finere Cirkler og er meget. fordeelagtig for 

Legemets Dannelſe. „Den giver, ſiger Martinet, Lems 
merne ef blidt Omrids, Kraft, Forhold i Stillingerne, 
en lige Retning for at holde Legemet i Ligevægt ꝛc.“ 
Jovrigt Fal Menuetten være af franſt Opfindelſe. 

Menzikoff (Alexander) var en Bondeſen fra Egnen 
ved Moſkau og født 1674. Hans Fader heed Daniel Mens 
zikoff. Sønnen blev fat i Lære hos en Bager og maatte 
falbyde og udraabe hans Bagverk (Pirogger) paa Mos 
fkaus Gader. Le Fort, der blev epmerkſom paa ham. 
fom en munter og flink Dreng, tog ham i fin Tjeneſte, 
og, da han med Velbehag bemarkede hans-gjennemtræns 
gende Forſtand, befluttede han at danne ham til Statens 
Tjeneſte. Derfor bragte han ham i Czarens Tjenefte, 
tog ham med paa det ſtore Geſandtſtab 1697, gjorde 
ham felv opmarkſom paa alt vigtigt, lærte ham at afſkaf—⸗ 

fe Misbrug og træffe nye Indretninger, gav ham Unders 
viisning i Militærforrerninger og ſogte ifær ſaaledes at 

. indprænte ham fine egne Maximer med Henſyn til 
Statshuusholdningen og de udenlandfEe Anliggender, 
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at den lervillige Menzikoff ſnart blev fortrolig dermed⸗ 
Efter Le Forts Død fandt Peter blandt fine Yndling. 
fun den ene Menzikoff, der ſtemmede overeens med hane 
Grundſetninger og derfor indrømmede han Gam Le Forts 
Plads i fin Yndeſt. Menzikoff vifte nu at han horts 
til de udmærfede Mænd, der vidfte at erhverve fig ee ” 
Mavn i Hiſtorien. J fuld Kraft udviklede han fine ſtot 
re Evner, ſtod fin Herre trofigt Gi Alt, ſaavel i Udkaſt 
til velgjørende Regentplaner fom ved den ſydigſte og 
punktligſte Fuldbyrdelfe af Czarens Befalinger, Men 
et altid virfede han heldbringende for Staten og ilnders 
faatterne. Peter udnævnte ham blandt andet til Hov— 
meſter for fin fiden faa ulykkelige Søn Alexei, men dens 
nes Opdragelfe forſomte Menzikoff hoiſt uforſoarligt, og 
man kan næften forføres til at troe, at han alerede dens 
gang har havt til Henſigt at gjøre Sønnen forhadt for 
Faderen, for engang efter Peters Død, at kunne beberfEe 
Catharina, med hvem han ftedfe ſtod i den noieſte Forbin— 
delfe, og den Thronarving, hun vilde give Staten. 
Da Dodsdommen rum Tid efter (17198) blev fælder over 
den ulykkelige Prinds var Menzikoff den førfte, der uns 
derffrev den. Men faa flor og den Tillid var ſom Czaren 
vifte fin Yndling derved, at han intet foretog fig uden 
hans Raad, faa manglede det dog heller ikke paa Stof 
til Uenighed og Misfornoielſe. Vindeſyge førledede 
Menzikoff til Uredelighed, og hans Fiender glemte ikke 
at give Kerferen Cfrerretning derom. Tre Gange maats 
te han underkaſte fig den ſtrengeſte Inquiſition; for mindre 
Forſeelſer tugtede Peter ham paa Stedet. Men mane 
get Træf af Egennytte og Utroſkab blev til Menzikoffs 
—* Monarchen ubekjendt, blandt andet, at Fyrſten, 
beſtukken af Preuſſen med 20000 Ducater, tilintetgjor— 
de Peters Plan af erholde Svenſt Pommern og derved 
Sæde og Stemme paa den tydſte Rigedag. At Menzi—⸗ 
koff ftedfe feirede over fine Fiender var for Storſtedelen 
Catharinas Vært. - Med fine Beftræbelfer at fremme 
denne Fyrftindes Fordele forenede han Omſorg for fin 
egen. Ved hans Virfen blev Catharina 1724 erflæret 
for Thronfolgerſte. En faa mægtig — der. have 
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forfaaet at gjøre fig uundværlig baade for Keiſeren og 
Keiſerinden, funde det heller tffe mangle vaa UdmærÉels 
fer fra fremmede Magter.  iener s Hoffet havde uds 
nævnt ham til Rigsgreve og fort derpaa til Rigsfyrſte; 
Hofferne i Kjøbenhavn, Dresden og Berlin fendte ham 
deres Ordener, Peter ſelv meddeelte ham Titel af Her— 
tug af Ingermanland, alerede i Forveien var han førte 
Statsminiſter og General⸗Feldtmarſchal ved de Éeiferlis 
ge Armeer. Men endnu fort før fin Død blev Peter 
hoiſt utilfreds med Menzikoff og Catharina, han truede 
begge med haarde Straffe og det er meget ſandſynſigt at 
de et ønfede at Peter igjen ſtulde komme fig af fin Syg» 
dom. Peter døde 1725, og det var ifær ved Menzi— 
koffs Hjelp at Catharina fom pan Thronen. Nu var 
han Regent; men denne glimrende Periode var fnart 
forbi. Han tabre vel et fin Anfeelfe, men fin virfelige 
Indflydelſe; ei iftand til at, taale dette, undertrykte 

hans krenkede JErgjerrigbed alle de Tølelfer, ſom Mine 
det om hang forrige Forbindelſe med Catharina og hendes 
Fortjenefter af ham maatte vekke. — Catharina døde 
1727, Peter den anden befteeg den rusſiſte Throne, og 
Menzikoff greb med driftig og ſikker Haand Regjeringené 
Tomme. Hans Magt fteeg nu til det Hoieſte, men 
faldt ligefan pludfeligt. Hans Gjerrighed forledede ham 
til at tilvende fig en Sum Penge, ſom Keiſeren havde 
beftemt for fin Soſter. SKeiferen, der alerede var ops 
bragt paa ham ved den unge Dolgoruckis idelige Fores 
ſtillinger, fordømte Menzikoff til evig Forviisning til 
Giberien: Hans Formue, der foruden uhyre Godſer 
med 100000 Bønder, beftod af 3 Mill. i Juveler, Kofts 
barheder og rede enge, blev confiſteret. J Sept. 
1727 afreifte den nyligt faa mægtige og frygtede Menzi⸗ 
koff, der var nær ved at blive Keiſerens Svigerfader, 
med fin Gemalinde, fin Søn og fine fo Dottre til 
Berefow, en lille Stad ved Soswa⸗Floden, hvor han 
førte et kummerligt, uffelt Liv. Han indrettede fig faa 
ſparſomt, af han af de 10 Rubler, han dagligt erholdt, 
endnu havde faa megt tilovers, at han kunde bygge fig 
en lille Tree⸗Kirke, hvorpaa han felv arbeidede ſom 

Tommermand. Hans Aand henſank i dyb Tungfind 3; 
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han talte intet og nød i de fidfte Dage intet uden koldt 
Band. Han døde i November 1729, — Menzikoff 
forenede ſtoͤre Feil med ſtore Fortrin. Han var egoi- 
ſtiſt, egennyttig, ſtolt, forfængelig, herſteſyg, ufor— 
ſonlig og gruſom, men tillige velgjørende, rig paa 
Kundſtkaber, iftand til fore Syns maader og Planer og 
faft i deres Udfsrelſe. Varige ere hans Fortjeneſter af 
fit Folks og Lands Cultur, af Handelen, Kunſterne, 
Videnſkaberne og Bjergværfsvæfenet, af Krigsmag— 

tens Forbedring og det rusfiffe Riges ſtorre Anſeelſe 
i Udlandet. 

Mephitiſt faldes den Luftart, der virker dødeligt 
paa Menneſter og Dyr, der ei kunde leve i den (Stikſtof— 
luft). Benævnelfen kommer af det latinffe Mephitis, 
der betyder en Svovldunft. Under dette Navn dyrkedes 
ogfaa en Gudinde i Rom ſom Skytsgudinde mod onde og 
ſtadelige Uddunføningers 

Mercator (Gerhard) en berømt Mathematiker og 
Geograph, født i Ruvemont i Aaret 1512, opofrede fig 
alerede i fin tidligfte Ungdom Vidsnffaberne med megen 
ver. Derpaa ſtuderede han i Loͤwen, hvor han iſer 
lagde fig efter Mathematiken, hvori han gjorde ftore 
Fremſtridt, omendſtjondt han gandfÉe var fin egen Læs 
rer, Senere traadde han fom Cosmograph i Tjenefte 
hos Hertugen af Juͤlich, ſyſſelſatte fig tilfidfe med Theo⸗ 
logiens Studium og døde i Duisburg 1594. Vi have 
af ham geograpbiffe Kort over hele Jorden, hvile jan 
gav Navnet Atlas (Duisburg 1595) og en forbedret Uds 
gave af Ptolemeus's geographiſte Tavler. Han havde 
lært Kobberſtikkerkunſten og ſtak og illumineerte felv fine 
Kort, ligefom han og ſelv forfærdigede fine mathematis 
ſte Inſtrumenter. Keiſer Carl den ste gjorde meget af 
ham, og Hertug Carl den 3die af Lothringen overdrog 
ham at udfafte et Kort over fine Stater, hvilket dog blev 
ufuldførte. Vi have og en Chronologie af ham fra Vers 
dens Sfabelfe til 1568 og nogle theologiſte Skrifter. 
Hvad der fornemmeligt har vedligeholdt hang Minde ev 

Å 2 
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den af ham opfundne og endnu efter ham benævnte geo⸗ 
graphiſte Projectionsmethode. 

Mercier (Louis Sebaſtien) var fodt i Paris 1740 
pg før Revolutionen Advocat ved Pariſer⸗Parlamentet. 
Den offentlige Agtelſe, han havde erhvervet ved fine 
Skrifter, faldte ham i Conventet og i de Femhundredes 
Raad. Siden blev han Director for National-⸗-Lotteriet, 
mod hvilfet han forhen havde declameret meget, og 
Medlem af Nationalinſtitutet. Han døde den 24de 
April 1814 i en Alder af 73 Aar. Mercier fremtraad— 
de førft ſom Digter med adſkillige Heroider ſom Hécube 
å Pyrrhus, 1760. 83 Canacée a Maracée, 1761, 
8; Médée a Jason, 1763, 3; Philoctéte a Pæan 
1761, 3; Héloise à Abailard, imitation nouvelle 

de Pope, 1763, $; man finder dem ſamlede i Héroi- 
des et autres piéces de Poesie, Bruxelles 1764, 
8. J Aaret 1769 begyndte han aft arbeide for Theatret 
efterat han førft havde udgivet det læfeværdige Skrift 
du Théåtre ou nouvel essai sur l'art dramatique, 
Af hang dramatiffe Varker, der alle have moralſt Tens 
dens, hav manen Samling, der gaaer til 1778 og un— 
der Titel af Théåtre complèt de Mr, Mercier ud— 
fom i Amfterdam i 4 Octavbind. Mere berømt end ved 
fine Skueſpil er han bleven ved fine humoriſtiſke Skrif— 
ter. Hans an 2240, réve s'il en fut jamais; hans 

Tableau de Paris og hans Bonnet de nuit ere hang 

bedſte Verker. An 2240 udfom 1772 og gjorde"i fin 
Tid megen Senfation. Han lader deri en Parifer ops 
vaagne efter en flerehundredeaarig Søvn og ſammenligne 
det forandrede Paris med det gamle. Mercier anede 
dengang ikke at han felv fÉulde fee denne Stad langt mes 
re forandret end hang efter faa fang Tids Forløb opvogs 
nede Parifer. Hans Tableau de Paris, hvoraf der i 
Aarene 178171739 udfom 12 Bind fremftiller et kraf⸗ 
tigt og fortræffelige Malerie af Sadernes Tilffand i 
Frankerigs faa mærkværdige Hovedſtad. Mon bonnet 
de uuit, pour servir de suite au Tableau de Paris 

udfom i Aarene 1784 og 1785 og mon bonnet de ma- 

tin 1786, Begge Værfer indeholde en Rakke læfeværs 
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dige Stykker over allehaande Dagens Gienſtande. Hans 
Verk Le nouveau Paris, 6 Bind 1800, indeholder 
enkelte intereſſante Træf, men ftaaer langt tilbage for de 
ældre. Desuden har man af denne frugtbare Skribent: 
Portrait. de Philippe IE, roi d' Espagne, Amst, 
1785; Portraits des rois de France, Nenfchatel, 
1735, 4 Tom.; Songes et visions philosophiques, 
Paris 1788, 2 T.; ”Notions claires sur les gou- 
vernemens, 1789,2 T,; I, J. Kousseau, consideré 
comme PVun des primiersauteursdeflarévolution, 
Paris 1791, 2 Tom, ; og forffjellige Romaner ſom: 
La sympathie morale, Histoire d”une jeune Lu- 
thérienne etc, Vel fan man ei nægte aten ſtor Deel 
af difle Verker for nærværende Tid ere glemte, men man 
vilde være uretfærdig , hvis man ei vilde tilfaae de ans 
dres Fortienefter. Af Characteer var Mercier trohjer— 
tig, ligefrem og uden Falſthed, i Omgang ualmindelig 
elſtverdig, i hans indtagende Anſigtstrek udtryktes ſaa— 
vel hang Aand fom hans redelige Hjerte. 

Mercur fee Planeterne. 

Mercurius hos Græferne Hermes, varen Søn 
af Zeus og Maja, en Datter af Arlas. Alerede i den 
fierde Time efter fin Fødfel forlod Gan Vuggen og ops 
fandt Citheren, da han dræbteen Skildpadde, overtraf 
Skallen med 7 Strenge og ſtemte dem harmonife. Han 
befang til dens Toner fin Fodſel. Efterat have ſtjult 
Citharen i Vuggen, ſogte han nu Spiſe, hvortil han ud— 
fandt liſtige Planer. Ved Nattens Anbrud gik han til 
Pierien og røvede der af Gudernes hellige Hjorde 50 
Stykker Ovæg, fam han drev frem og tilbage for at Spor 
rene fEulde forvirres, ſelv gaaende baglends førte han 
Qvæget baglends til en Grotte hvor han ſtjulte det, ef— 
terat han førft havde flagtet to Ørne ved Alpheusfloden, 
ftegt dem ved en Ild, han havde oprændt ved at gnide to 
Grene imod hverandre og ofret en Deel til Guderne. Han 
vidfte omhyggeligt at fEjule alle Spor deraf. Mæfte 
Morgen favnede Apollo fit Ovæg og var gaaet ud for at 
opføge det. Han kunde intetfteds opdage noget Spor 
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før endeligt en Olding fra Pylus ſagde ham, at han havs 
de feet en lille Dreng, ſom paa en forunderlig Maade 
drev noget Ovæg foran fig. Ved fin Sandſigerkunſt uds 
bragte nu Apollo at Mercur var Roveren. Han ilede 
til Maia og tiltalede Drengen haardt, men denne [od 
fom han fov , felv ved Gudens Trudſel at nedkaſte ham t 
Tartarus fod han fig ei ſtrekke men forſikkrede fin Uſtyl⸗— 
dighed, Dog lod Apollo fig ei ſkuffe af den Liſtige og 
bragte fin Klage for Gudernes Fader. Ogfaa her nægtes 
de Mercur, men Supiter giennemſtuede Drengens Lift 
og erfjendte ham for Gjerningsmand, dog vrededes han 
ei paa ham, men fmilede venligt til ham, fordi Gan faa 
klogeligen havde vidſt at fEiule fit Tyverie. Han befales 
de ham at beregne Stedet, hvor Ovæget var ſtjult. For 
at fiffre fig mod nye Renker bande Apollo ham Hænders 
ne, men Lænferne faldt af, og iftedet derfor ſtode Oxer— 
ne bundne parviis til hverandre. Men, da Mercure 
nu begyndte at fpille paa den ny opfundne Cither, blev 
Apollo faa henrykt at han bad Opfinderen om hans In— 
ſtrument, lerte Brugen af ham og gav ham derfor en 
Ejvøbe, for dermed at vogte den for Fremtiden fælles 
Hjiord. Med endnu mere Forbaufelfe betragtede Apollo 
den opfindſomme Gud, da han og gav Floiten Toner. 
Begge fluttede nu et Forlig. Mercur lovede Apollo als 
drig at berøve ham hans Cither eller Buer og aldrig nerme 
fig hans Bolig, men denne gav ham derimod den gyldne 
Fredsſtav Caduceus, — Homer foreftiller os Mercur 
ſom en ſtjon i de mandige Aar overgaagende Yngling, men 
fremſpirende Skjeg, Vingeſkoe og en Stav i Haanden ſom 
Gudernes Herold og Geſandt, han fører de Afdødes Sje— 
le til Underverdenen og er følgelig ogfaa Plutos Herold 

"æg Fuldbringer af hans Befalinger. Hans magiſke Stav 
havde den Kraft at [uffe de Dodeliges Mine og igjen ops 
vælte de Slumrende. De for en Herold nødvendige Es 
genſkaber befad han i bøiefte Grad, og fFjenfede andre 
dem, nemlig: Anſtand, Værdighed og Behagelighed. 
Videre var han og Symbolet for den menneſkelige Fors 
ſtand, Klogſkab, Lift, Bedrag, ja endog Meeneed. 
Served maa man ſtedſe erindre fig, af den raae Oldtid 
ei forbande det Vanærende eller IJederdrægtige med diffe 
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Begreber fom vi. Hvo der udmærfede fig ved Lift og 
Renker, f. Ex. Ulyſſes, var en Yndling af Mercur og 
funde vente fig hans Biſtand. Mercur blev ogfaa ans 
feet for Tyveriets Gud, ifær naar Lift eg Klogſkab ans 
vendtes derved, eller det udøvedes hemmeligt. En faas 
dan ſymboliſt Betydning havde alerede hans. Barndoms 
Foretagender,- og fra hans mandlige Alder hører endnu 
følgende herhid, der vidne om hans Klogffab. Han lede 
ſagede Herculeg, da denne bortførte Cerberus; reddede 

med WRgipan Jupiter af den Hule, hvori Typhon havde 
lagt ham; ſtjal Mars ud af Fængflet, hvori Aloiderne 
Olus og Ephialtes havde indflutrer ham ; dræbte Argus, 
den ulykkelige Jos Bevogter; ſtod Perſeus bi, da ban 
gik ud for at dræbe Meduſa og laante ham Plutos uſyn— 
liggigrende Ajelm og Vingeſtoene; Nephele, Moder til 
Phrixus og Helle, gav han Vædderen med det gyldne 
find hvorpaa hun bortſendte ſine Børn, da de paa 
Anftiftelfe af deves Stedmoder Ino ſkulde ofres til Gus 
derne. JGiganterkrigen bar han Plutos uſynliggio— 
rende Hjelm og nedlagde Hippolytus. Da Typhon 
tvang Guderne til af flygte for fig og ſtjule fig i Wgyp⸗ 
ten, forvandlede Mereur fig tilen Ibis. Ogſaa ſom 
Talekunſtner forefommer han hos Homer, men endnu 
tydeligere hos Heſiod. Om hans Opfindelfer findes ends 
nu Intet hos Homer. Senere Skribentere tillægge 
ham Opfindelfen af Tærninger, Muſik, Geometrie, 
Drommefortolkning, Maal og Vægt, Fægtefunften, 
Bogſtaverne 2c.  Fabelen fortæller adffillige af hans 
Kjerlighedshiſtorier; ban var blandt andet Fader til 
Pan. Mercur blev tilbedet i alle greſte Stæder, men 
Hovedfædet for hans Tilbedelfe var Arkadien. Hans 
Feſte heed Hermæa og bleve høitideligholdte paa forſtjellig 
Maade. $ Rom havde han adffillige Templer, og hang 
Feſt blev Gøitideligholde den 15de Mai (hvilfen Maaned 
ſtal have fir Navn af hans Moder Maja). Paa denne 
Dag bragte fornemmeligt Kſobmendene Mercur Offer, 
for at han fEulde ſtaffe dem Fordeel i Handelen og frems 
me deres Foretagender. Kunſten foreftiler Mercur for— 
fEjelligt.  S$ den gamle Stiils Mindesmarker forekom— 
mev han endnu ſtjegget; fiden blev $deen om ham ſom 
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en fmidig Herold og Athlet herſkende og nu fif Gan en als 
deles ungdommelig Dannelſe. Men felv ved dette ſidſte 
Ideal forbeholdt Kunften fig et Spillerum: den dannede 
han fom Dreng i begyndende Ynglingsalder og derpaa i 
den mandige Ungdoms fulde Kraft. Hos Drengen bes 
mærfer man imellem de lokkede Haar to fremftiffende 
Smaavinger; hans Dragt beftaaer i en fort LædersTus 
nica; i den venſtre Haand holder han Pungen, den 
hoire Pegefinger holder han imod Hagen og ſmiler fEalÉs 
agtigt over em opfpunden Lift. Som Yngling finder 
man ham i flere Attituder; fnart med Pungen i Haans 
den, fnart med Caduceus, ſnart med Reiſehatten, ftaas 
ende, fiddende og fremfÉridende. Meſterne af den ſildi— 
gere, mere modne Kunſt foreftillede ham blandt de ungs 
dommelige, uffjeggede Guder. Det Fremſtikkende 
hans Characteer er det Kraftfulde og Smidige. De— 
ſorte Haar ligge ham kruſede om Hovedet og Panden; 
Orerne og Munden ere ſmage; hans Stillinger, hvad 
enten han ſtaaer eller fidder, ere ſtedſe ſimple og bequem⸗ 
me; Hovedet er fremadbøiet, Blikket betenkſomt. J 
hans ſtjsnne kraftige Legemsbygning ſerr man Gymna— 
ſtikens Opfinder; i Stilling, Geberder og Mine ſeer 
man den Sindige, Liſtige, Venlige, hvem det er let at 
underhandle alt, vinde Enhver og fuldføre alf med Be— 
hendighed. JIdealet af Mercur er Forholdet af les 

gemlig SÉjønhed og Aands Smidighed forunderligt fore— 
net. Haner enten gandffe nøgen eller blot foreſtillet 
med Chlamys. Sjelden har hantaget denne ordentligt om 
fig, men blot kaſtet den over Skuldrene, eller viklet den 
om Armen. Hovedet er fnart blot paa ham, ſnart har 
han et Par over Tindingerne befæftede Vinger, fnart 
har han Hatten paa, og ved denne ére undertiden Vin— 
gerne anbragte. Hatten, ſom fornemmeligt betegner 
Vandreren, har paa Billederne en flad Pull og en fmal 
Sfygge, men paa Vaſetegninger forefommer den og 
med bred hængende Skygge og ſpids Pull. Ere Vins 
gerne et ved en Snor befæftede om Hovedet eller Hatten, 
faa feer man dem enten ved Anklerne eller Saalerne eller 
og blot ved Caduceus. Som Symboler gav den dans 
nende Kunft ham Hanen for ar betegne Aarvaagenhed 
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eller Kamplyſt (for Gymnaſtikens Skyld) Skildpadden 
for Opfindelſen af Citheren, Pungen ſom Handelens 
Gud, Vædderen og Patera, ſom Anordneren af religiøs 
fe Skikke og Offringer, Palmetræets Stamme, hvortil 
hans Stawer holde fig. for at betegne Ovfinderen af 
Skrive⸗ og Regnekunſten (paa Palmeblade), Harpen 

"eller den ſeglformige Kniv for Argus's Morder, Hunden 
(blot paa alexandrinſte Mynter) for at tilkjendegive 
Skarpſind og Aarvaagenhed. 

Mergel, en kulſyre Kalkart, der beſtager af en ins 
derlig Blanding af Kalk, Leer, Sand og andre Dele. 
Efterſom den indeholder ſnart mere af dette, ſnart mere 
af hiint, kaldes den Kalk⸗Mergel, Leer⸗Mergel eller 
Sand-Mergel. AT Mergeljord er uigjennemfigtig og 
havren uanſeelig, forfjellig graae Farve og efter den fors 
fEjellige Blanding ſnart mere ſnart mindre Sammenhæng 
og Faſthed. 

Merian er Navnet paa en berømt Kunſtnerfamilie, 
af hvilfen forſt Matheus Merian den ældre erhverves 
de fig ſtor Berommelſe. Han var fødti Baſel 1593 , 
lærte hos Diedrik Meyer i Zurich og hos Theodor de Bry 
i Oppenheim, nedſatte fig i Frankfurt am Main, drev en 
ſterk Kunſthandel og døde i Schwalbach 1651. Han 
arbeidede meget net med Radeernaalen. Hans fornems 
ſte Verker ere Foreſtillinger af de vigtigfte Stæder i Cur 
ropa, ifær i Tydſtland, hvilke han udgav tilligemed des 
res BefErivelfe i mange Foliobind. De af ham felv efter 
Naturen tegnede Udſigter af Stader, ifær de perfpectivis 
ffe ere meſterlige. Han har og ætfet Hiſtorier, Land— 
ffaber, Slag, Jagtſtykker og andre Foreftillinger. 
Hans Søn Cafper udøvede ogſaa Wtſekunſten, dog et 
med Faderens Duelighed, men hans ældfte Søn, Mat⸗ 
tbæus Merian den yngre, født i Baſel 1621, varen 
fortræffelig Maler. Han havde lære hos Joſeph Plepp, 
Joachim ven Sandrart og Anton van Dyk, ſtuderede i 
Rom ved Aaret 1644 og bereiſte fiden England, eders 
landene, Frankerig ꝛc. Hans Søn Johan Matthæus, 
en duelig Portraitmaler, dode i Frankfurt 71716. Den 
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ældre Matthæus Merians Datter var den berømte Kunfis 
nerinde Maria Sibylla Merian, født i Frankfurt am 
Main 1647. Hun blev underviift af fin Stedfader Jas 
cob Moreelé og hos Abraham Mignon og erholdt en ſtor 
Berommelſe ved den gode Smag, Færdighed og Nøiags 
tighed, hvormed hun malede Blomſter, Sommerfugle, 
Larver, Myg, krybende og flyvende Inſecter af alle 
Slags 1 VWandfarve, Hendes ſtore Kjerligbhed til Inſec—⸗ 
tologien var Marfag i at hun gjordeen Reiſe til Surinam 
for at iagttage de derværende Inſecters Forvandlinger. 
Hun opholdt fig hev i to Aar optegnede en Mængde Or⸗ 
me, Planter og Frugter paa Pergament, hvilfe ere mes 
fterlige. Vi have nogle Vaerker af hende med Kobbere, 
nemlig om Larvernes Fremkomſt, Naring og Forvands 
linger, Nuͤrnberg, 2 Bind, 4.5 Hiftorien om Jnſecterne i 
Europa og en Afhandling om Inſecternes Avling og For— 
vandlinger.t Surinam med 60 prægtige Kobbere. Hun 
Døde i Amſterdam 1717. — Til denne Familie hører og 
Hans Bernhard Merian, Director for den philologiſte 
Claſſe ved Videnſtabernes Akademie i Berlin, født i 
Liechſtall i det Bafelffe 1723, hvor hans Fader var 
Praſt og holde ham til Philoſophiens og Philologiens 
Studium. Han opholdt fig 4 Mar i Holland ſom Hovs 
meſter hos en Adelsmand. Den berømte Maupertuis 
gjorde Frederik den ftore opmærffom paa ham, denne 
kaldte ham 1743 til Berlin ſom Medlem af Videnſka— 
bernes Selffab, udnævnte ham 1771 til Director for de 
fEjønne ViderfEabers Klaſſe og ſpurgte ham oftetilRaads 
ved Lærepladfernes Beſettelſe. Efter Formeys Død fores 
ftod han det beſtandige Secretariat ved Berliner-Akade— 
miet og døde 1807. Han var en grundig Philolog, 
men har fun ladet trykke lidet. Ancillon har fErevet 
hans Elogium. 

Meridianen eller Middagscirkelen er en ſtor 
Cirfel, der gaaer igjennem Polerne famt Zenith og Das 
dir og ftaaer lodret paa JCquator, Denne Cirkel deler 
Himmelkuglen i to ligeſtore Halvkugler, den oſtlige og 
veſtlige. Det er Middag, naar Solens Middelpunkt 
indtreder i ſamme. — Desuden gives der og Jordmeri—⸗ 



Mer 

dianer. Diſſe ere ligeledes ſtore Kredſe, ſom gaae igjen— 
nem begge Jordpolerne og Iſſepunktet. De Steder, 
ſom ligge i ſamme Meridian have Middag paa ſamme 
Tid. De Steder, der ligge paa den lige modſatte Side 
af Kloden, mien i den ſamme Meridian, have Middag 
paa modfat Tid, 12 Timer før eller efter. — Hver Mes 
ridian deles, ſom overhovedet enhver Cirfel i 360 Gras 
der, og diſſe tjene til Beſtemmelſen af den geographiſke 
Brede. Da Erfaring lærer, at Jorden ei er nogen 
fuldfommen Kugle, men ſammentrykt ved Polerne, faa 
følger deraf af Meridianens Grader mage være ftørre hens 
imod Polerne end under Æqvator, Alle Steder, der 
have cen Meridian, have og ſamme Længde, Den Mes 
ridian, fra hvilfen man begynder at tælle de øvrige fals 
des den forſte Meridian. Den er vilfaarlig: man 
har almindeligt truffet den førfe Meridian igjennem 
Sen Ferro (20 Grader Veſt for Pariſes Obſervatorium) 
Englenderne regne den forſte Meridian fra Greenwich. 
Fra den antagne førfte Meridian tælles almindeligt 
Længdegraderne omfring hele Jorden fra Veſten mod 
Pften. 

Merinos kaldes en ſpanſt Zaarerace, der dog nu 
er fortplantet til mange andre europeiſte Lande, og uds 
merker fig ved fin fafte, dog ſnarere lille end ftore Legems— 
bygning, men fornemmeligt ved dens Ulds Fiinhed og 
Blodhed. Efter den fandfynligfte Formodning nedftams 
me de fra Afrika, og derfor fEulle de og have faaet Nav— 
net Merinos, der betyder faa meget fom komne over Has 
vet (ovejas merinas eller tras humantes), Saa mes 

get er vift, at Peter 4de-af Caftilien lod arabiffe Faares 
hjorde komme til Spanien, og, af Cardinal Ximenes 
3200 Aar efter fortplantede Faar fra Afrifa til Segovia. 
Nu tæller man i Spanien henved 5 Millioner Merinos, 
der indbringe i det mindfte en reen Indtegt af $ Mill. 
Dafer. Fordi tiffe Faar graſſe paa næften hele Spani— 
ens Bjerge faldes de ogſaa vandrende Zaar, medens de 
andre, der have en langt grovere Uld, kaldes ſtagende 
eller Staldfaar, Den hele Indretning med ”de vans 
drende Faar er hoiſt intereſſant. De vandre to Gange 
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om Aaret: i Sommermaanederne (fra April) greſſe de 
i de nordlige Egne af Leon, Caſtilien og Aragonien, om 
Vinteren (fra September) i Eſtremadura, la Mancha 
og Andaluſie. Sadvanligt inddeles de i Hjorder af 
10000 Stykker og diſſe igfen i i 10 Hobe, hver paa 1000 
Stykker. Diſſe Hobe (cavagnes) fane under en Overs 
hyrdes Direktion. Denne har 50 Hyrder og ligefaa 
mange Hunde under fin Commando, faaledes at der 
fommer 5 Mand til hver enkelt Hob af 1000 Stykker. 
Hyrderne ere yderſt flet fønnede, thi foruden en ubetydes 
lig Løn i Penge faae de blot Brød og have Lov til at 
aræffe et Par Geeder og nogle Faar med. Det hele Ans 
tal Hyrder i Spanien beløber fig til 25000 med et lige 
Antal Hunde. J Begyndelfen vare diffe Hjorder Kone 
gernes Eiendom. Men lidt efter lidt bleve de folgte, og 
de fidfte 40000 ſolgte Philip I fte til Marquis Iturbia— 
ta. Nu tilhøre de delen og Kloſterne. Alerede i den 
førfte Halvdeel af forrige Marhundred forplantedes Mes 
rinos til Frankerig og Sverrig og fiden til mange andre 
Lande, hvor de meget godt acslimatifere fig. Nyligt 

ſkal Udførfelen af dem være bleven forbuden. 

Merkantilſyſtem er det Syſtem i Statshuushold⸗ 
ningen, fom gaaer ud fra den Grundfætning, at Penge 
alene ev Rigdom, at altfaa en Nations Rigdom fun bes 
ſtager i Beſiddelſen af en ſtor Quantitet ædle Metaller ; 
deraf følger for Statshuusholdningen, at faa mange 
Penge fom muligt træffes ind i Landet og de i Landet 
circulerende vedligeholdes. For act opfylde diſſe Betin— 
gelfer, ſige Forfvarerne af dette Syſtem, har Stats—⸗ 
huusholdningen følgende Midler i fin Magt: 1) at inde 
fErænfe Indforſelen af fremmede Varer ifær ſaadanne, 
ſom funne frembringes i Landet felv; 2) fremme Ude 
førfelen af indenlandſte Kunſtprodukter og Varer for 
at bringe defto flere Penge indiLandet; 3) fremme S$nds 
førfelen af raae Materialier og indffrænfe Udforſelen. 
Efter dette Syftem, hvis Grundfætning er aabenbar 
urigtig, maa nødvendigt Manufacturer, Fabrikker og 
Handel beaunftiges fremfor Agerdyrkning (deraf Navnet 
Merkantilſyſtem eller og Fabrikſyſtem, modſat det phys 
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ſiokratiſte Syſtem, ſom fornemmeligt begunſtiger Ager⸗ 
dyrkningen) fordi hine Formaal derved fuldftændigft ops 
naaes. Foruden andre ftore Feil har dette Syſtem og» 
faa der, at det fortrinsviis beriger Fabrikanten og Kjøbs 
manden paa alle gvrige Statsborgeres Bekoſtning. 
Dette Syftem uddannede Colbert førft i Praxis i Frans 
ferig og ham fulgte ſenere Necker; i England var Lord 
Chatam ſammes Forfægter, og hang Søn Pitt beguns 
fligede det paa den ſetrekkeligſte Maade. J Tydffland 
heldede Frederik 2den meger til dette Syftem. 

Meroe kaldtes fordum en Halvøe, der indfluttes 
mod Beft af Nilen og mod Øft af Aſtaboras (Tacazze) 
og ſtrokker fig til den nuværende Provinds Gojam. Den 
beboedes af en ethiopiſt Stamme, der tidlig udmærfede 
fig ved Cultur, Handel og Colonier. Ju heder Landſka— 
bet Atbar mellem 13de og 18de N. B. og har en Stad 
af ſamme Navn. Det gamle Meroe var en Stat, hvis 
Regjering var i Hænderne paa en Præfteftamme. Den 
blev førft tilintetgjort i den ægyprife Konge Ptolemæus 
den 2dens Tid. Her var Hovedfædet for den ftore Caras 
vanhandel mellem WEthiopien, Wgypten, Arabien, det 
nordlige Afrifa og Indien. En Colonie fra Meroe vat 
Ammonium i den lybiſte Orken. Fra Meroe fynes og 
den førfte dannede Stat i Rgypten at være anlagt i Thes 
ben, ſom Handelsoplag og Caravanplads, hvilfen ſted— 
fe blev i Forbindelſe med Meroe og regjeredes af en meg⸗ 
tig Præftecafte, 

Merope, en Datter af den arkadiſtke Konge Cypſe⸗ 
lus, blev gift med Heracliden Creſphontes, der erholdt 

: Landet Meſſene fil fir Rige. Hun fødte ham mange 
Børn, af hvilfe den yngſte Søn heed pytus (efter Ans 
dre Telephontes). Da Creſphontes gjorde mange Fors 
andringer til Almuens Bedſte, faa gjorde de Store Ops 
rør imod ham og dræbte ham tilligemed alle hans Søns 
ner, pytus undtagen,» ſom Merope ſtjulte og fiden 
fendte til fin Fader, hos hvem han hemmeligt blev op» 
dragen, - Polyphontes, fom nu havde overtaget Regies 
vingen, lod ham forgjeves efterføge overalt og lovede 

* 
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den Belonninger, der vilde drebe ham. Men ſaaſnart 
Wpytus var voren forlod han hemmeligt fin Bedſtefader 
med den Beflutning at hevne fin Faders Død og kom til 
Meſſene, hvor han af Polyphontes fordrede den paa fit 
Hoved fatte Priis, da han foregav at have dræbt Wpy— 
tus. Alerede i Forveien havde Merope, fordi bun 
ſnart ventede en Korandring i Regjeringen, udfendt et 
Bud for at hente hendes Søn tilbage; Denne kom til» 
bage med den Cfterretning, at Wppytus virkeligt var fors 
ſpunden. Fu tvivlede hun ei længer om, af den Frems 
mede virfelig var hendes Søns Morder. Hunbeſluttede 
at myrde ham i Sovne og var ifærd med at udføre fin 
Beflutning, da hun kjendte fin Søn. Mu aftalte jun 
med ham Forholdsreglerne for at hevne fig paa Poly— 
phontes. For et Skins Skyld tilbød hun ham Forſoning 
og lovede at gjengielde hans Kjerlighed. Polyphontes 
anordnede et Takoffer; men ved Alteret berøvede Wpy>z 
tus fam Livet og. befteeg fin Fedrene⸗Throne. 

Merſeburg, Hovedſtaden i Merfeburgerfredfen i 
den preuſſiſte Provinds Sachſen, ligger i en behagelig 
Egn ved Saale og har over 6000 Indbyggere. Til 
Stadens Mærfværdigheder hører Slottet, fordum Refis 
den$ for Hertugerne af Sachſen⸗Merſeburg og den der- 
ved ſtagende Domkirke med et ſtjont Orgel 20. Stiftéz 
ſtolen eller Gymnaſiet har erholdt fin nuværende Indret⸗ 
ning af Churfyrſt Auguſt 1775. J Forftaden Altens 
burg findes er Waiſenhuus, en Vandkunſt og Slotés 
haven. En Hovednaringsvei for Indbyggerne er Ol— 
bryggeriet. 

Mesmer (Anton), en Læge, er bleven berømt ved 
Opdagelſen af den dyriſfe Magnetismus og Uddannels 
ſen af en derpaa grundet Lære og Legemethode. Han 
blev født 1734 i Schweiz. J fit 32te Aar frem— 
traadde han forſt offentligt i Wien, hvor han havs 
de ſtuderet, med Grundtrakkene til fin nye Lære. Den 
Betragtning, „at Menneſket øfer alle fine Kundſkaber 
af Jagttagelſe, at Sagttagelfen af ſaadanne Virkninger, 
fom Naturen gver almindeligt og uafladeligt paa hvert 
Individuum ogſaa meer eller mindre maatte gjøres 
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af alle Menneſker og Folfeflag, at ſimple Jagttagelſer 
vel kunne vanſkabes ved vilfaarligt byggede Syſtemer og 
Theorier, men, af der dog i flige næften hos alle Fole 
herffende Meninger og Traditioner maatte være noget 
fom tilhørte Sanheden;“ — førte ham paa, at de uns 
der faa mange Forvandſkninger herffende Meninger om 
Himmellegemernes Indflydelſe paa vor Jord, ligeledes 
hidrorte af Jagttagelſer af almindelige Naturvirkninger, 
der vedholdende pttre fig, og maatte indeholde noget 
Sandt. Diſſe Meninger forelagde han førft Publikumi 
en Differtation: om Planeternes Indflydelſe paa det 
mennef£elige Legeme, hvilken han udgav i Wien 1766. 
Han figer deri at vi ved Fagttagelfe finde, ar Planeterne 
indbyrdes virke paa hverandre, at faavel Selen ſom 
Maanen haren beftemt vigtig Indflydeſſe paa Jorden, 
hvilken yttrer fig i forſkiellige Birfninger paa Havet og 
Athmoſphæaren; men rillige, af diſſe Sphærer have en 
directe Indflydelſe paa Bærterne og de levende Skabnin⸗ 
ger, ja felv paa alle Dele, hvoraf et oplivet Legeme bes 
ſtager; endeligt, at denne Indflydelſe ifær finder Sted 
ved Ajelp af et det Hele opfyldende meget fiiint Flui— 
dum, hvoraf det gjennemtrænges. Denne Indflydel—⸗ 
fe uttrer fig ved den hoieſte Spænding og den ſtor— 
fe Slappelſe af de Egenffaber, der deels tilkomme 
Stoffet, deels Organiſationen, ſom Tyngde, Delene 
Sammenhæng, Elafticitet, Electricitet, Irritabilitet. 
Ligeſom nu diſſe Vexelvirkninger paa Jorden, med Hen— 
ſyn til Tyngden, i Havet frembringe Ebbe og Flod, ſaa 
foraarſage de og, ved den hoieſte Spanden oa Slappelſe 
af de anførte Egenſkaber hos levende Legemer lignende 
Virkninger, hvilke vi iagttage ved de periodiſke Foran— 
dringer t det menneffelige Legeme, Denne Egenſkab 
hos det dyriffe Legeme, at det Fan modtage Himmellege— 
mernes Indflydelſe kaldte Mesmer den dyriſte age 
netismus. Jagttagelſen af denne Indflydelſes VirÉs 
ninger paa Sygdommenes Gang og Helbredelſe, ſyſſel⸗ 
fatte nu Mesmer i Stilhed i en Rakke af Aar, i hvilken 
Tid han fandt diſſe Grundſatninger befræftede ved fine 
Erfaringer. Wed nøie Sagttagelfer troede han fig fat 
iftand til, efter fine Principier, at forudſee de forfEjellis 
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ge Revolutioner i en Sygdom med Vished. Herfra gik 
Mesmer over til det andet Hovedpunkt af ſin Lere, at 
opdage Tilværelfen af en ligedan Vexelvirkning, der fvas 
rer til Himmellegemernes, mellem de paa Jorden værens 
de Legemer og ifær meflem de levende Organismer felv , 
ved Ajelp af hvilfen han kunſtigt kunde efterligne de pe— 
riodiffe Revolutioner i det mennefEelige Legeme, Ana— 
logien af Magnetens Egenſkaber med det almindelige 
Indflydelſesſyſtem, foranledigede Mesmer til at anfee 
Magneten for det bedſte Material til,at anftille Forſog 
med. Med funftige Magneter, ſom Pater Hel, en 
Phyſiker fra Wien, gjorde ham, beſtrog han de fyge 
Dele og udførte dermed adffillige vigtige Curer. Da 
han fiden, ved nøiere Erfaring, faae at han kunde unds 
være ſamme og blev overbeviift om Forſtjellen imellem 
den animalffe og mineralſte Magnetismus, betjente han 
fig blot af Hænderne. Han meddeelte den keiſerlige 
Livlæge Stoͤrk i Wien fin Theorie, men denne bifaldt ei 
ſamme, fordi den aldeles ikke fvarede til den Tids Synss 
maader i Digtefunften og Naturlertn. Mesmer frems 
lagde fin Theorie offentlig for hele Verden i fin Skrivel⸗ 
fetilen fremmed Læge 1775. J Wien felv blev hans 
Lære miskjendt, han felv blev foreftillet form en Sværmer 
og de, der underkaſtede fig hans Curer, erklæredes for 
Bedragne. Desuagtet tiltog Mesmers Rygte i famme 
Forhold fom hans Modſtandere føgte at undertrykke 
ham. Han reifte i Aarene 1774 og 1775 til Schwa⸗ 
ben, Schweiz eg Bayern, hvor han giorde Churfyrften 
bekjendt med fin Theorie og, fort derpaa blev udnævnt til 
Medlem af VWidenffabernes Akademie i Manden. J 
Aaret 1776 blev han faldt til Ungarn, Hvor han fulds 
førte betydelige Curer. Efter fin Tilbagekomſt til Wien 
vilde Mesmer der et foretage fig noget mere offentligt, 
men lod fig dog bevæge til at forandre fin Beflutning og 
tage adſkillige Syge i Cuur, hvoriblandt den. ſom Ton⸗ 
kunſtnerinde berømte Demoifelle Paradis. Denne havs 
de fra fit tredie Mar været blind, havde et Slags Melans 
cholie forener med Krampe og periodiſt Vanvid. Han 
behandlede hende ilang Tid, i hvilken han erfarede mange 
Ubehageligheder af Cabaler, og den ſtorſte Utaknemme⸗ 
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lighed af den Syges ved hans Fiender ophidſede Families 
Det ev tvivlſomt om hun blev fuldkommen helbredet el⸗ 
lev ikke. Endeligt forlod han, træt af Anſtrengelſer og 
Forfolgelſer, Wien og Tydſkland og begav fig i "Aaret 
1778 til Frankerig. $ Paris meddeelte han de derve⸗ 
rende Læger Grundtræffene af fin Lære i mere ſam— 
menhengende Sætninger og paatog fig til ſammes "Des 
fræftelfe adſtillige Syges Cuur. Dog vilde man: heller 
ikke hev fætte fuldfommen Tillid til hans Leres Paalide— 
Lighed. Han fremfatte derfor ogſaa her fin Lære offent 
ligt i 27 Sætninger, nen forbeholdt fig dog det egents 
ligt Techniſte famme fomen Hemmelighed eller med 
deelte det fun til meget Faa. Omendſtjondt den franſte 
Regjering tilbød ham en gønning af 20000 Livres for 
fin Hemmelighed, afflog han derte Tilbud. Derimod 
ſtiftede han fiden for der meſte af Ikke-Leger Harmoni: 
ens Selffab, hvori hvert Medlem maatte betale ham 1 00 

Louisd'orer, og derpaa dannedes over hele Frankerig 
flere flige harmoniffe Selſtaber, hvis Henſigt fulde vær 
re i Reenhed at vedligeholde den erholdre Lære. — Revo— 
lutionens Storme fordrev Mesmer fra Frankerig; de 
politiſte Uroligheder forſtyrrede de opkomne Inſtituter, 
og Leren om den dyriffe Magnetismus gik temmeligt i 
Glemme. Mesmer begav fig til Schweiz og levede der 
i Stilhed i Frauenfeld i Canton Thurgau, dog vedblev 
han at udøve fin nye opfundne Cuurmethode. Efter 20 
Aars Forløb fremfatte han endnu engang ſkriftligt fine 
ved beſtandige Forſog befræftede og af ham ſelv nøies 
ve prøvede Lærefætninger. Han havde og den Tilfreds⸗ 
ftillelfe at fee, at den af ham udſtrodte Sæd ei gandſke 
var ſpildt i Tydſkland. lerede i Aaret 1787 overbrag⸗ 
te Lavater nogle Læger i Bremen f. Er. Wienholt, den 
af Puifegur forbedrede animalffe Magnetismus, -mes 
dens andre f. Ex. Gmelin erholdt den fra Strasburg» 
Diſſe underføgte den: og vedligeholdt Kundſkab om og 
Troe paa den blandt et ringe Antal, ſtjondt ogſaa de fles 
fte Læger i Tydſtland erflærede fig imod famme. Mess 
mer ſtod ei heller ftrar i Begyndelſen paa det Punkt med 
fit Syftem, hvorpaa nu Læren om den animalife Mag— 

— 
J 
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netismus ſtager. Hans Studium af de ældre Myſtikers, 
Aſtrologers og Legers Skrifter og Beſkaffenhe den af de 
dengang herffende medicinſke Theorier ledede ham forſt 
til Siderismus eller Stjernernes Indflydelſe paa vore 
Legemer, og fun efterhaanden, fom nye Ideer udgik af 
hans Forſog og Erfaringer, udviklede fig førft et fam» 
menhengende Syſtem hos ham, hvilket man fan falde 
Indflydelſens. Dens Indflydelſe beftaaer i et fitnt 
Fluidums gjenfidige Ud- og Jndftrømmen og fan ſynligt 
bevifeg ved Magnetens Phoenomener; Planeternes 
Tiltrekning i deres Kretfe kommer deraf. Naturvirk— 
ſomheden, Aarſagen til denne gienſidige Tiltrekning, 
udbreder fig over alle Jordkuglens Beſtanddele, i det 
den ved ſammes daglige Omdreining beſtemmer den als 
ternerende Stigen og Falden (Intenſion og Remiſſion) 
af den organiſerede Materies Egenſkaber: dette er den 
almindeligfte Virkſomhed, hvorved alt erholder Liv. 
De førfte Begreber, empiri opfartede om Verden, ere 
Materie og Bevægelfe, Materien er flydende, naar 
dens Dele ere i Bevægelfe imod hverandre, eller faft, 
naar de ere i Hvile til hverandre. - Elementarmaterie, 
alle Materiens Dele, hver med fin egen Bevagelſe; 
Combination, flere af famme i Svile ved Siden 
af hverandre; Delenes Combination og Forholdes 
ne mellem Hvile og Bevægelfe udgjøre Formerne. 
Matur ev Forholdenes Harmonie, hvori alle Mas 
teriens Dele befinde fig ,' og i hviſken Bevægelferne 
følge hverandre. Herefter danne fig forÆjellige Claſſer 
(Serier) Arter af Combinationer efter Elementardelenes 
Orden og Antal, hvoraf de beftane; homogen er Mar 

terien i en beſtemt Serie, hvis Dele ifølge Combination 
og Orden ftemme gandſke overeens med hverandre; hete— 
rogen i modfat Tilfælde. Hidtil vare tre Serier af hor 
mogene Combinationer befjendte: Vand, Luft og Wther. 
Det almindelige Fluidum, fom forener Univerfum til 
cen Maſſe, ere de familig erifterende, Rummet opfyls 
dende Grader af homogene Combinationer. Den flys 
dende Materies Bevægelfe er den ftedlige og indre (in- 

testine); — confus, eller i en beſtemt Modus eller 
» Grad, ofsillerende, vibrerende, gjennemfrydfende og 
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udbredende fig, uden af forvirres. Enhver af de tre 
Serier fan være Leder for en ſerdeles indvortes Bevægels 
fe (Tone) der ſtager i et eget Forhold til dens Flydenheds 
Grad, og vifer fig ved Vandet bolgeformig, ved Luften 
fom Lyd og ved theren fom Lys. Saaledes funne lige 
faa mange forfØjellige Toner i det umaalelige Antal af 
Flydenhedens homogene Serier, optagne ide organiſke 
Legemer, bevirfe de ellers ubegribelige Phoenomener 
fom Ild, Lys⸗, Electreo⸗ Magnetismus 26. Det alminde— 
lige Fluidum, betragtet i Forbindelſe med det dyriſke 
Legeme, er det individuelle Livs Princip; ved ſammes 
Indflydelſe erholder Bevagelſen og Folelſen Liv, og ved 
den foreganer Organernes Forretninger. Menneffet bes 
finder fig i der almindelige Fluidums Ocean, med Orgas 
ner, der ere ſtikkede til, udelukkende at modtage de tos 
nificerede Bevægelfer af nogle af diffes Serier. Saale— 
deg Hret for Luften, Diet for theren:c. Fra Nerver—⸗ 
ne gaaer Bevægelfen til der indre Vav af utallige Traas 
de, hvoraf Folelſen beftaaer, den inderlige Sands 
(sensorium commune), Nervetraadene i Conract med 
det almindelige Fluidum, hvorfor den indvortes Sands 
fan modrage alle de Modificationer, den faaer udvortes 
fra ligeſom Speilet. Saaledes bliver Muſkelen Reds 
fEaber for al Bevægelfe, Principet for de fafte Deles 
Virkning paa de flydende, idet det almindelige Flute 
dums Strømme virfe paa Muſtelfibrernes inderſte Or— 
ganismnus og beſtemme deres Forretning. Derfor ud— 
gior Sammentrakning eller Forfortning og Eftergiven 
eller Fotlengelſe Pirreligheden (Irritabilitet); Irrita— 
tion, Pirren beftaaer i Fibrernes vedvarende Forfortels 
fe. Hjertets og Arteriernes vedvarende Udviden og 
Sammentrykken bevirker Circulationen. Den forminds 
ffes 1) naar Mufkelfibren mangler Pirrelighed til at 
forforte fig, 2) naar et Kar befinder fig i Pirrings⸗Til⸗ 
ſtand. Denne Tilftand antager Forſtoppelſe, Obſtruc⸗ 
tion, Standsning fom den almindelige og umiddelbare 
Aarſag til Afvigelfen fra det dyriſte Livs Harmonie, 
hvorfor altſaa Ophævelfen af Mangel paa Irritabilitet 
Bliver det enefte almindelige Legemiddel, hvilfet findes i 

2 
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den almindelige Indflydelſe eller i Magnetismens Anven⸗ 
delſe. Da nu Safternes Natur og BefEaffenhed afhænger 
af defafte Deles Virkſomhed, af Organernes og Indvolde— 
nes Medanismus.2., faa ligger den forſte Aarſag til Afs 
vigelfen af Harmonien fun i de fafte Deles uregelmasſige 
Virken paa de flydende. Aarſagen til Bevægelfen virs 
fer ingod Modſtanden; for at betvinge ſamme maa den 
overveie den. Denne Tilfand faldes almindeligt Cri— 
fis. Til en fuldfændig Crifis hører 1) Perturbation, 
Naturkraftens Kamv imod Modftanden; 2) Coction, 
den ſtandſede Safts Opløsning eller Beredelfe til Afſon⸗ 
dring; 3) Evacuation, det Fordærvedes Adffillelfe, Uds 
tømmelfe fra det Sunde. . Derimod finderen ufuldfoms 
men Crifis Sted, hvordiff: Epocher i Orden og Tid føl» 
ge afbrudt paa hverandre, Gvilfet almindeligt yttrer fig 
fom.djrontfE Svadom. Umiddelbare Xarfacer til alle 
Sygdomme forudfætte en Feil, en-Uregefmæsfighed é 
Saſternes Omlob Obſtrucktion i de forſkjellige Arter af 
Kar. : Deraf de to Indicationer: 1) at gjenoprette 
Irritabiliteten eller de fafte Deles Virken paa de fſlyden⸗ 
de, 2) at bortſtaffe og forekomme de Hindringer, der 

- modfætte fig denne Paavirkning, betinge al Helbredelſe. 
Den almindelige Indflydelſe, der ved Hjelp af det almin— 
delige Fluidum fan forøge eller formindſte Legemernes 
Egenſkaber, gjør dette og med Henſyn til Irritabilite— 
ten, faa at Sygdommens Gang og Udvikling og felv 
deres Cuur ordnes og beſtemmes ved denne Indflydelſe, 
hvilfet udgjør den naturlige Magnetismus. Men ar 
turens frivillige Virkſomhed fan fun yttre fig ved de 
Væfener, fom ifølge Tiden og deres organiſke Beffaffens 
hed finde fig færdeles difponerede dertil. Ind og Uds 
ſtromningen af det fine Fluidums i en vis Retning bevæs 
gede Serie udgjør Drivevarket for Indflydelſen mellem 
to Individuer, faå at det er muligt, naar en toniſtk 
Bevægelfe er bleven vaft i et Legeme, at bevirfe den fams 
me i et andet faft Legeme uden ForfEjel i Mellemrummet, 
og ved denne gjenfidige toniffe Bevægelfe vaekke og fors 
ſterke de EgenfFaber, ſom blot ere grundede i deres indis 

viduelle Organifationen, Den. almindelige Indflydel⸗ 
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ſes Art, Tone, Styrke og Bevegelſe kan være forfkjel⸗ 
lig f. Cr. mellem den almindelige og dyriſte Magnetiés 
mus fom imellem Ild og Varme. Den dyriſte Magne— 
tismus, betragtet ſom Agens, er en uſynlig Id; ved 
Anvendelſen kommer det an paa at væffe, underholde og 
for Tærfe den ved alle mulige Midler og funne anvende 
den paa Syadommens Aarſag, > hvis Forbindelſe og 
Sammenheng man fÉal opdage; 2) udfinde og bortfjerne 

t 

Hindringerne, ſom kunde forftyrre eller ſtandſe dens 

Virkſomhed og den gradvife Virkning, man vil frem⸗ 
bringe ved Behandlingen; 3) Fjende og forudſee Udvik— 
lingens Gang, før at funne beſtemme Udfaldet og med 
Faſthed vente paa ſamme indtil Helbredelſen. Dette 
var omtrent Grundtræffene i det mesmerſke Syftem. 
.SMan feer deraf, at han ved Helbredelſen lagdẽ den mefte 
Bægt paa Crifen, ſom den Tilftand, hvori Pirrelighe— 
den vaktes og føgte i ſammes Opvekkelſe og Ledelſe det 
Væfentlige i den magnetiſte Helbredelſe. Den magnes 
tiſte Paavirkning forftærfedes derfor faa meget ſom mus 
ligt, indtil den ſteeg til'en Grad, der vakte heftige Reac— 
tioner, der nu yttrede fig ſom Convulfioner eller fom. 
heftig Krampe. Dette anfaae han ſom Naturens nod— 

"vendige Fremgangsmaade ved Curen, og ved hans og 
hans Skoles magnetiffe Behandlingsmaade oprettede 
man derfor de ſaakaldte Crifefamre (Chambres de 
Orise), Varelſer, hvis Gulv og Vægge vare bedakkede 
med Madradfer for at den i Convulſioner bragte Syge 
ei ſtulde tilføie fig nogen Skade ved at kaſte fig omkring. 
Herfra afveeg den Skole, fom havde dannet fig i Stras⸗ 
burg og fiden Mesmer ſelv. Directsren for hiin Skole, 
Marquien af Puiſegur, afſkaffede de ſaa kaldte Criſe— 
kamre, ſom han kaldte Helvedfamre (Chambres d'en- 
Fer); man undgik de heftige tumultuariſte Criſer, og 
den magnetiffe Behandling blev ledet derhen, at den fun 
gif ud paa Hvile og Velbefindende. De herved vafte 
Crifer vare blide, udmærfede fig ved en Folelſe af det 
hoieſte Velbefindende, ved Sjelefræfrernes Forhoielſe, 
ved Kundſkab om ſin egen legemlige Tilſtand, ſaavelſom 
andre, med den Magnetiferede i Forbindelſe fatte Sys 
ges. Forſtjellen ved denne Methode beſtod i Forſtjellen 
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i Anvendelfen af Magnetismen. Den blev fiden den 
almindeligſt anvendte, og forbinder den forrige mess 
merffe Skoles Methode, der fornemmeligt virkede 
phyſiſt, ved ſterk Berorelſe med Hænderne eller ved 
Hjelp af Conductorer 26. med en anden Skoles Methode, 
der dannede fig i Lyon og Oftende under en vis Ridder 
Barbarins Direction, og blot føgte at frembringe alle 
Magnetismens Virkninger pſychiſt, ved at firere den 
fafte Willie paa den Syge. Denne Sktole fik derfor 
Navn af Spiritualifternes (See Magnetismus). 

Meſochorus Halvchor fee Chor. 

Meſopotamien eller Landet imellem Floderne 
(faldt af Araberne El⸗Dſcheſira eller Øen) kaldte Gra— 
ferne den ftore af Euphrat og Tigris indfluttede Lands 
ftræfning , der mod Norden begrændfedes af Taurus 
og Magus. FJ den nordlige Halvdeel var Landet bjers 
gigt og frugtbart paa Korn, Viin og Gresgange; mod 
Syd var det jevnt, tørt og ufrugtbart. Af Stæder ga: 
veg der Charran eller Charræ, Zoba da: Nef bin, Antio—⸗ 
chia, Mygdoniæ, Singara. Fra den ældfte Tid levede 
her to Slags Foli : Boeſatte eller Agerdyrkere og Om— 
vanfende eller Hyrder. Meſopotamierne fremkom af 
Chaldæerne, det oprindelige Folk, af Cuſchiter, fom under 

Nimrod byggede Staderne Edeffan og Neſibin ogaf ſemi⸗ 
tiſte Efterkommere af Stammen Thara. Diſſe beboede i 
Forſtningen Egnen ved Ur Chasdien, derpaa i og 
ved Haran eller Charre, men med Tiden udbredede de 
ſig i hele Landet, ja felv i Chaldæa og Syrien, faa at 
Chuſchiterne enten maatte vige for dem eller underkaſte 
ſig dem. J Forſtningen var der en Deel af Nimrods 
Rige i Singar. Efter et Mellemrum af meer end 700 
Aar (over 2000 Aar før Chr.) forekommer Cuſan Ris 
ſchataim ſom Konge i Meſopotamien, der udbredede fit 
Herredomme over Euphrat. Iſraeliterne, der alerede 
boede i Palæftina, maatte i 3 Aar betale ham Tribut. 
IJ det affpriffe Riges gyldne Tidsalder, 700 Aar før 
Chr. Fødfel, blev Meſopotamien dette Rige underkaſtet 
og blev ſiden en Deel af det perfiffe og macedoniffe Rige» 
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Trajan underkaſtede det vel Romerne 106 Aar efter Chris 
fti Fodſel; men Perſerne lode dem ci længe i rolig Beſid— 
delfe deraf. Da endeligt Araberne 651 dannede et nyt 
Rige paa Ruinerne af det faffanidiffe, kom ogſaa Meſo⸗ 
poramien under dem. J Aaret 1040 faldt det i Hæns 
derne paa Seldſchuckerne. Fra denne Tid afverlede 
Beherſkerne i lang Tid med hverandre. Dſchingischan 
gjorde fig til Herre deraf 1218. J Aaret 1360 dannes 
deg der et eget Dynaftie af Tur⸗Ali-Beg. 40 Aar ders 
paa erobredes Meronotamien af Tamerlan oa 1514 
blev det af Iſmael Sophi indlemmet i. det perfiffe Rige 
Men heller ikke dette var af Varighed; thi 1554 maatte 
Perſerne aftræde over Halvparten deraf til Tyrferne, og, 
omendſkjondt de bragte det Tabte igjen tilbage 1613, 
funde de dog et hindre Amurath den 4de fra at forene 
Meſopotamien famt flere Providſer med fit Rige 1637. 
Derte Lands nuværende Fladeindhold angives til 1700 
Qvaͤdratmile. 

Meſſalina (Valeria). Denne ved fine toilesloſe 
Udſvavelſer berygtede romerſte Keiſerinde, var en Dat» 
ter af Meſſala Barbatus, og Keiſer Claudius's Gemalin— 
de. ISkamloshed er hun ei overgaaet af nogen Tidés 
alders meeft foragtelige Ovinder. Intet var hende for 
lavt; hun holde fig til Officierer, Soldater, Slaver, 
Skueſpillere. Neppe var der en Yngling at finde i 
Rom, der jo havde nydt hendes Gunſt. Ei tilfreds med 
at give fig felv til Priis, tvang hun de fornemſte Romer⸗ 
inder til i fin Nærværelfe at overlade fiq til lignende Ud⸗ 
fvævelfer. Hvoder ei vilde føje hende; ſtraffede bun 
med Doden Endeligt vovede hun endog, medens hens 
des Gemal endnu levede, offentligt at gifte ſig med en 
Senator, Cajus Silius. Cen af Keiſerens Frigivne, 
hans Yndling Narciſſus, der forhen felv havde væs 
ret blande Meſſelinas Elffere, opdagede Claudius, ſom 
dengang var. borte fra Bom, Meſſalinas nye Skjendſels⸗ 
daad; da Claudius nølede med at ftraffe, og Narciſſus 
indſaae, at hang eget Liv ſtod paa Epil hvis der kunde 
lykkes Keiſerinden igjen at færre fig i Yndeſt hos fin fvas 
ge Gemal: faa gav han ſelv nogle gorerolige hemmes 
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ligt Befaling at myrde hende i Aaret 46 efter Chr. Med 
Rette heder det om hende: 

Et lassata viris, necdum såtiata reces- 
sit. 

Mindre berygtet er Statilia Meſſalina, Neros 
tredie Gemalinde, der ved hans Død traf fig: tilbage i 
Privatſtand. Hun anvendte derpaa fin Tid paa Veltas 
[enheden og de ſtjonne Kunſter og erhvervede fig deri nos 
gen Berommelſe. 

Meſſe (latin missa) faldtes førft i den latinſke 
Kirke den hele Ceremonie ved Nadverens Uddeling. 
Denne Benævnelfe fom deraf at man [od Nadveren følge 
paa den almindelige Gudstjeneſte, efterat man havde bes 
gyndt art høitideligholde den i de offentlige Forſamlings⸗ 
hufe eller Kirkerne. For at forkynde enhver, der ei vils 
de deeltage i Nadveren, den offentlige Gudstjeneſtes 
Tilendebringelſe, blev der Skik, at en Kirkebetjent ud— 
raabte de Ord: Ite, missa est sc. concio (Gaaer 

bort, Forſamlingen er hævet). Ved en gandffe almin— 
delig Misforftaaelfe blev nu den følgende Handling felv 
faldt missa og ſiden Meſſe. Derpaa erholdt dette Uds 
tryf i den romerſt-catholſte Kirke en endnu mere inde 
fErænfer Betydning, faa at man derved forſtod den ved 
Nadverens Holdelfe bruge'ige Bøn (officium) for Alter 
ret (deraf Udtrykket leſe Meſſe) eller og Indvielſen af 
Brod og Viin (Conſecration), hvorved diſſe troedes at 
blive forvandlede til Chriſti Legeme og Blod og offres 
Gud ſom et Forſoningsoffer for Levende og Dode. Det 
ſidſte er den egentlige Betydning af Meſſen i vidtleftig 
Forſtand. Gregqer Iſte eller den frore (1640) uddans 
nede ogſaa Meſſeſkikkene. Da Meſſen tillige fulde være 
en billedlig Foreftilling af Sefu Liv, faa maatte ræs 
ſtens Handlinger og enhver Deel af Tjeneften tyde hen 
paa de færdeles-Omftændigheder af Paſſionen, hvorfor 
de forſkjellige Stillinger og Bevagelſer have deres eien⸗ 
domlige Betydning: Meſſens Høitidelighed, ſaaledes 
fom den endnu finder Sted i den romerficatholfe Kirke, 
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inddeles i tre Dele: 1) Offertorium, den indviede Ho— 
ſties Oploftelſe og Tilbedelfe, hvilken fædvanligt gjems 
mes i en koſtbar Kapſel, Monſtrants; 2) Forvandlins 
gen eller Indvielſen af Hoftien og Vinen, fom den Geifts 
lige ſtal nyde; 2) Sumtionen eller Nydelſen af det inds 
vicde Brød og Viin. Selv Mufiffen, der almindeligt 
forbindes hermed og ſom beſtager i en Compoſition af 
den apoſtoliſte Troesbekjendelſe, af Ordene Kyrie, Gloria, 
Sanctus, Benedictus og Agnus det kaldes af Mufici en 
Meſſe. Efter de forÆjellige Grader aff Hoitidelighed 
inddeles den i den høie eller ftore og den lave Meſſe 
(hvortil åg den frille hører). Den forſte fynges af 
Chorfangerne og holdes ved Biſtand af en Diaconus og 
Subdiaconus; den ev høitideligere, naar den holdes af 
en Biſkop. Den høitideligfte er den pavelige. Mefjers 
ne ere og forfkjellige efter Feſterne, paa hvilke de holdes 
f. Er. Helgenmeſſen, og de Anledninger, i hvile de ans 
ſtilles. Enegen Art Meſſer ere Sjelemeſſer og Meſſer 
for Døde; de have den færdeles Henſigt af udrive de Af⸗ 
dødes Sjele af SFjersilden eller [indre dem famme. De 
beftiltes ofte af de Doende eller deres Slegtninge, og 
beonnedes rigeligt ved Gaver eller Teſtamenter, ſom 
gjordes til Kirker og Geiſtlige; de hørte derfor ifær til 
diſſes Berigelſesmidler. Meſſerne for de Døde have 
deres ſerdeles Hoitideligheder (Exequier) En færegen 
Art af Meffe er den ſaakaldte tørre Meſſe, da: den, ſom 
læfes paa Søen, fordi man ved ſamme udelader Kalken 
for at ikke noget fFal ſpildes af den conſekrerede Viin ved 
Skibets Bevegelſe. Meſſen er endeligt ogſaa forſtjellig 
efter Landene og Kirferne; dog er for nærværende Tid 
den romerſke Meſſe den herſtende. SS den graſke Kirke 
har Meſſen en eiendommelig Indretning. Endeligt er 
ogſaa Tiden til Meſſen forſtjellig; tilde i denne Hen— 
ſeende overordentlige Meſſer høre de ſom hoides i den ros 
merffe-SKirfe om Midnat f. Er, Julenat. 

Meſſer (Handels), offentlige fore Markeder, der 
ere forfEjellige fra de almindelige, deelg ved Forretnins 
gernes ftørre Omfang: deels ved deres længere Vedva— 
ren, deels ved viſſe Forrettigheder, der tilſtages dem» 

* 



138 Meſ 

J Tydſklands to Hovedmeſſeſteder Leipzig oa Frankfurt 
am Main (ydes der hoitideligt til og fra Meſſen, ſom de» 
[eg i Forugen, Meſſeugen og Beralingsugen. Ved 
mindre Meſſer indfkrenker denne Inddeling fig til nogle 
faa Dage. Meſſefrihederne beftaae, foruden de fædvans 
lige Markedsfriheder, i Fritagelſe for al Paatrengen— 
hjed i Gjeldsſager undtagen Skyloneren fEulde være mis— 
tænÉr for at ville undvige, eller havde begaaet en Forbry⸗ 
delfe eller havde forſt contraberet Gjelden paa denne 
Meſſe, eller vilde, uagtet Korbud lifte fig hemmelige 
Gort uden Betaling eller og havde givet Slip van Meffer 
friheden. Det er og en Virkning af Meſſefriheden, at 
enhver Borger eller Indvaaner i Meffetiden fan modtas 
ge Gjefter i fit Huus for Betaling. Mefferne ere rillis 

gemed de aarlige Markeder et meget vigtigt Middel til 
Oplivelſen af Pengecirculationen og Commercen og for⸗ 
tjene derfor al Opmærffomhed fra Regjeringernes Side. 
Ci blot i Tydſtland, men og i adffillige andre Lande hav 
man berømte Meſſer f. Er. i Mexico, Portobello og Has 
vanna, videre i Aleſſandria i Jralien, i Lyon, i Beau— 
caire, i Bozen, i Zurzach i Schweiz 2c. FG Tydfer 
land holdes de beromteſte Meſſer i Leipzig, Frankfurt 
am Main, Frankfurt a. d. O., Braunſchweig, Dress 
lau, Caffel og Maumburg. Leipziger » Meffen er ifær 
vigtig for Europas nordlige Lande, Frankfurter-Meſſen 
mere for de ſydlige. J Leipzig har . man aarlig tre 
Meſſer: Nytaarsmeſſen, der begynder førfte eller ans 
den Januar, Jubilatemeſſen, der begynder om Efter⸗ 
middagen paa Søndagen” Jubilate og Midaelismeffen, 
der begynder Søndagen efter den 29de Sept., hver 
af diffe varer tre Uger. Man. finder her, alle Slags 
Barer; iſer handles her meget med ſachſiſt Uld 
og ſachſiſt Klæde. Vexelhandelen er ogfaa betydelig. 
Leipzigermeſſen udmærker fia og derved, at det er den 
enefte, hvor Boghandelen ſpiller Hovedrollen. J Franks 
furt a. M. har man to Meſſer: Paaſtke⸗ og Efreraarés 
meſſen. 

Meſſenia, det frugtbareſte Landſtab i Peloponnes, 
laae Veſt for Laconien og begrendſedes fra den doriffe 
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Indvandring mod Norden af Nedafloden. Meſſena var 
Landets Hovedſtad fra 369 for Chr. Fodſel; her fandtes 
Bjergfeſtningen Ithome, Methone, Corona og Pylos 
vare Steder med Havne. Krigene imellem Spartaners 
ne.og Meffenierne eller de meſſeniſte Krige ere berømte. 
Spartanernes Misundelſe og Krigslyſt var den rette 
Aarſag til diffe Krige. Den forſte meſſeniſte Krig før; 
tes fra 748 til 724. Spartanerne brugte ſom Paa: 
ſtud, at nogle fpartanffe Jomfruer vare blevne overfald⸗ 
ne iet Dianastempel af en Deel meffeniffe Ynglinge- 

Hertil kom at den hoiligen fornærmede Meſſenier Poly⸗ 
chares, ſom Sparta ei vilde ſtaffe Ret, havde, for at 
hevne fig, dræbt Endeel Spartaner. Vel gjorde den 
meſſeniſke Konge detForflag at lade Stridighederne afgjøs 
re ved Amphictyonerne eller Areopagus, men Spartaners 
ne agtede ei derpaa og faldt under Anførfel af Alcamenes 
i Forening med Athenienferne ind i Meffenien. J tyve 
Aar forſvarede Meſſenierne fig tappert under deres Konge 
Ariftodemus af Wpytidernes Slægt. Det delphiffe 
Orakel havde erflæret ar Meſſenierne vilde erholde Seies 
ren, naar en Moe af Xpytidernes Stamme faldt fom 
frivilligt Offer. Ariſtodemus tilbød fin Datter, men, 
da hendes Elſker erflærede hende for frugtſommelig for 
at redde hende, gjennemborede Faderen hende i fin For- 
bittrelſe, fod hende aabne og offre. Meſſenierne, ſom 
tillige havde maattet kjempe med en fEræffelig Hungerés 
nød, maatte endeligt underfafte fig efterat Feſtningen 
Ithome var erobret. Efterat have fraaet næften 50 
Aar under Spartas Herredomme føgte Mefjenierne at 
gjøre fig frie under Anførfel af Ariſtomenes (fee denne 
Art.) og førte den anden meffeniffe Krig (fra 6355668), 
der endtes med Landets fuldkomne Underkaſtelſe. Ends 
nu engang, men længe efter denne Tid, vovede Meſſe— 
nierne at gjøre et nyt Forføg paa at erholde Uafhænaigs 
hed. Et heftigt JordÆjelv havde foraarfaget ſtore Ødes 
læggelfer i Sparta. Heloterne benyttede fig af denne 
Leilighed til af angribe Spartanerne, men bleve tilbage— 
drevne og forenede fig med Meffenierne. De førte nu 
med megen Anftrængelfe en tiaarig Krig (4691459), 
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hvori dog Spartanerne fif Overhaand, og Meſſene maat⸗ 
te paa nye boie ſig under Spartas Aag. 

Meſſias er et hebraiſt Ord, ſom betyder en Sal⸗ 
ved, en Konge. Fornemmeligt brugte Joderne denne 
Benevnelſe om den Konge, af hvilken de ventede at han 
ſkulde befrie dem fra de Freinmedes Herredomme, hæve 
Joderne til et herſtende Folk og tilvejebringe en gylden 
Tidsalder. Chriſtendommens Stifter knyttede ſin Lære 
til de blandt hans Folk herffende Begreber om Meſſias, 
og pan denne Grund fremſtod den chriſtne Kirke. Men 
Chriſtus erflærede tillige, at hans Rige ikke var afdenne 
Verden, men et moral Rige, ert Sandhedens og Dys 
dens Riae, og forædlede paa denne Maade fine Samtis 
diges meſſianſte Ideer, og, naar han felv kaldte fig 
Meſſias, vilde han dermed ei fige andet, end at han var 
den af Gud ſendte, Folket lovede Stifter af et moral 
Rigea: Kirken. Men mange af de tidligere Chriſtne 
kunde et løsrive fig fra Jodedommets meſſianſte Forvent⸗ 
ninger og af ſammes Blanding med de chriſtelige 
Ideer fremkom den i den ældre Kirfe vidt udbredte 
Chiliasmus. 

Meſſina, efter Rangen den anden Stad poa Sicis 
lien, ved Faro di Meffina, ligger i det forrige Val Des 
mone og det nuværende Intendantſkab Meſſina. Sta— 
den befEyttes af et Citadel. Den fortræffelige Havn 
blev 1732 erflæret for en Frihavn. Handelen med Sils 
fe og i Staden forfærdigede Silfetøier er betydelig. > 
Meſſina har en Erfebiffop og et Generalhoſpital, La 
Loggia, fom er een af de ſtjonneſte offentlige Bygninger. 
Kør Aaret 1674 havde Staden over 99000 Indbygge— 
re, men dette Antal var nedfjunfet til 30000, da et 
ſktraekkeligt Jordſkjelv traf Staden 1783. Uagtet denne 
Ulykke, opblomſtrede Staden dog fnart igjen, og har 
tiltager betydelige. 

Meſſing kaldes en bekjendt Blanding af Kobber 
og Zink. Efter Mængden af det ſidſte Metal, der blan⸗ 
des med Kobberet, bliver og Maſſens Farve forſtjellig 
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guul. Jo mere Zink deſto lyſere bliver Blandingen og 
ſo mindre deſto morkere. De morkere Slags kaldes 
Tombak, Prindsmetal:c. Det lyſere Meſſing. Nas 
turligt Meſſing har man hidtil ei fundet nogetſteds. 

Meſterſangere. Den tyde Adel fom idet 13de 
Aarhundred kappedes om ivrigen at fremme og ombygges 
ligt at uddanne den tydſte Digtekunſt, ophørte næften 
gandſke i Begyndelſen af det 14de at finde Smag paa 
denne fredelige ædle Beſtjeftigelſe og hengav fig paa nye 
til det frigerfÉe Liv i de mangfoldige Feider, der dengang 
larmede overalt i de tydſte Lande. Kun bag Stadernes 
Mure var dengang Fred at finde, fun der kunde altſaa 
fredelige Kunſter og Haandteringer blomſtre, hvilfe der» 
for indtil de nyefte Tider ere blevne deres Ciendom. J 
hine urolige og uordentlige Tider havde Vennen af Orden 
valgt fig en defto faſtere og ſtrengere Regel. Saaledes 

havde de, der hørte til en vis Haandtering, forenet fig 
i et Laug, giver viffe ubrødelige og med ængftlig Dunéts 
Lighed udtenkte Love, for at ei engang Skinnet af det 
ellers overalt herſktende så af dem faa forhadte Anarchie 
fulde opfomme ibtandt dem. J denne Tvang maatte et 
alene de egentlige Haandverker, men og de frie, ſtjonne 
Kunſter føle fig i, efterfom de lidt efter lidt fremkomi 
de fredelige Stæder, der alene vare ſtikkede til at frem— 
mesog befordre dem, eller og deres Levninger flygtede 
derhen fra det urolige flade Land. Saaledes gif det da 
og Digtekunſten. De haderlige ſtille Borgere og Haand⸗ 
veœerkere, iſer i Rigsſtederne, fandt Fornøielfei de lange 
Vinteraftener at læfe Minneſangernes poetiſke Fortallin⸗ 
ger og Sange, og fnart faldt de iblandt dem, der følte 
noget Talent hos fig, paa at efterligne dem og flittigt 
at ove Digtefunften foruden deres Haandværk. Neppe 
havde flere Verſemagere fundet hverandre og meddeelt 
fig hverandre før de og ligefom andre Haandvarker 
traadde ſammen i et ordentligt Laug. De gamle Mine 
neſangere vare efter dereg Mening deres ſande Forgjens 

gere og Laugsbrodre. De nævnte i den fenere Tid fædø 
vanligt Wolfram von Eſchenbach, Heinrich Frauenlob 
og Klingsohr ſom Stiftere af deres Laug. Dog tjente 
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hine Digtere fra den gyldne Tid dem mindre i Indhold 
end i Form til Monſter, ligeſom de og; overhovedet holdet 
denne for Poeſiens egentlige Væfen og neppe havde nos 
gen Anelſe om ForfEjellen imellem en poetif og proſaiſt 
Tanfe og Udtryk. Det negative Fortrin, Reenhed for 
udvortes Feil var dem det Hoieſte i Digtekunſten. Til 
deres ftille fromme Borgerſind paſſede hverken Minne— 
ſangene eller det foregaaende Aarhundreds ſtore romanti— 
(fe Digte; deres Forſog indſtrenkede fig i det Lyriſke til 
geiſtlige Sange og i det Epiffe til Riimfortællinger af 
bibelſte Hiftorier, hvorfor de med tydſt Alvor ifær yndes 
de og svede det egentlige Læredigt. Men i Formen, i 
Verſemaalet og Profodien føgte de ſtrengt at holde fig til 
de gamle Digteres Maneer. De af diffes Digte abſtra— 
herede Regler, der ophøjedes til hellige ubrødelige Laugs— 
artifler, men dog fiden ved opfindfomme Laugsbrodre er— 
holde mangen Forøgelfe, kaldte man Tabulaturen. 
Efter ſamme beftod enhver Sang i viffe Afdelinger og 
Underafdelinger. Man faae paa tilbørlig Afverling 
mellem de qvindlige og mandfige Riim, dog tillod man 
og enkelte riimfrie Linier, ifær i Enden, og anfaae dem 
for en Skjonhed. Et Eenſtavelſesord, der rimede paa 
et heelt Vers kaldtes en Pauſe, et Toftavelfesord er 

Slagriim 2. For ftrengt at bevare Reenheden i Sprog 
og Proſodie havde Lauget en lang Fortegnelfe af Hoveds 

feil, der haardt ftraffedes ; af diffe anføres fædvanlige 
32, der alle have deres Navne, Hvert af Mefterfans 
gernes Digte var desuden beregnet paa Syngen; hvo der 
opfandt et nyt Verſemaal, udtankte og dertil en nye 
Melodie, og begge indbefattes under Navnet Vife eller 
Zone. Af ſaadanne gaves der en uhyre Mængde indtil 
Stropher af 30 og flere Vers. De betegnedes ved de bes 
ſynderligſte Navne fom den lukkede Hjelmvife, den gule 
Lilievife og flere flige tilſyneladende meningsloſe Bes 

nævnelfer, der vel maa tilffrives tilfældige Anledninger. 
Lauget havde viffe Forſtandere, der kaldtes Markere, 
fordi de ſtulde mærfe paa Feilene i Digtning og Sang 
og ftraffe dem med Pengemulkt. Meſterſangerne holdt, 
fom andre Laug, deres Sammenkomſter paa deres Herz 

berge, men pleiede og at holde offentlige Syngeevelſer i 
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Kirkerne, ſedvanligt Søns og Hoitidedages Eftermid⸗ 
dage. J Nuͤrnberg indbode de til flig Ovelſe ved offent⸗ 
ligt udhengte, med ffjønne Sindbilleder prydede Tavler. 
Syngeſkolen holdtes der i Catharinefirfen.  Begyndels 
fen blev gjort med Friſyngen, hvori enhver, uden at vær 
re Meſterſanger, funde træde frem, hvor der og var til: 

ftaaet mere Frihed i Valget af Gjenftandene, men hver» 
ken Roes eller Daddel, Belonning eller Straf uddeeltes. 
Derpaa begyndte HSovpedſangen, ſom Meſterſangerne 
alene udforte blot af Øsjenftande faane af den hellige 
Skrift, og fom var underkaſtet Merkernes Bedommel⸗ 
fe. Diſſe fad paa en Forhoining ved Alteret omkring 
et Bord, der var ſtjult ved et Forheng. Den førfte 
Mærfer paffede vaa, om det Sjunane fvarede til den for 
ham opſlagne Bibel, den anden paſſede paa Proſodien, 

Den tredte paa Rimene, den fjerde paa Melodien. Alle 
optegnede flittigt de Gemærfede Feil og tildeelte den Pris 
ſen, ſom havde fjunger meet feilfrit. Han erholdt til 
Belsaning Gehænget, en Snor eller Kjede, hvori hængs 

te Mynter, paa een af hvilfe (en Foræring af Hans 
Sachs) Køng David var afbildet. Derfor heed Seiers 
herren fra Hans Sachs's Tid Kong Davids Vinderen, 
Han havde den Ret næfte Gang at fidde blandet Mærfers 
ne og paa Spørgsmaal give fin Stemme. Den, der 
havde gjort det bedſt efter ham, blev prydet med en 
Krands af funftige Blomſter. Han ftod i næfte For— 
ſamling ved Kirfedøren og modtog Penge af Tilffuerne. 
Hvo der engang havde vundet Klenodiet, havde Ret tillat 
danne Lærlinge i Meſterſyngekunſten Derfor tog man 
aldrig Lærepenge, men havde blot Kunſtens Fortplan— 
telfe til Henſigt, og den Wre at have mange Difciple 
var meget føgt. Efter udfaaet ubeſtemt Læretid blev 
Lærlingen optagen i Lauget paa Herberget, og, naar han 
i nogen Tid havde ſſunget paa Skolen med Bifald, paa 
Forlangende gjort ril Meſter. Meſterſangernes Laug, 
eller, fom de af Beſkedenhed hellere, kaldte fig Ynderne 
af den tydſke Meſterſang vedvarede i flere tydſte Rigs⸗ 
ſteder til langt ind i det 17de Aarhundred og i Nuͤrn⸗ 
bera til i det 18de, der vedligeholdt famn e i 
melig af Stolthed over Hans Sachs, den. 
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Aand blandt diſſe Laugsbrødre. Hans Billede var mad 
let paa eet af de ovennævnte Udhangsſtildter til Laugets 
evige Priis og til Monſter for alle Laugsbrodre. 

Meſtizer kaldes de Menneſter, ſom ere — 
ne af Europæers Blanding med Indianer. 

Mesto (ital.) bedrøvet, førgeligt, er en Overſtrift 
over Tonſtykker, der fulde foredrages i denne Characteer 
og i en tilſvarende, langſom, tungſindig Bevagelſe. 

Metachtonismus det ſamme ſom Anachronis⸗ 
mus. 

Metaller kaldes de til Mineralrigets fierde Claſſe 
horende Legemer. Tyngde, Uigjennemſigtighed, Sets 
hed, Udſtrekkelighed, og ct ſereget Forhold ved en vig 
Grad af Temperatur ,… udmærfe dem iſer. De ere de 
tungefte Legemeri-hele Naturen og de mindſt gjennemfige 
tige blandt alle mineralſte. Deres Seihed er af trefold 
Art. - Deere for det forſte mere boielige end andre Lege— 
mer, mere ſtrekkelige eller malleabled: de fade fig ham⸗ 
re til tynde Blade, og for det tredie ſeie i egentlig Forſtand 
i det de lade fig træffe i tynde Traade. Men den Grad, 
hvori, Metallerne befidde diſſe fidfte tre EgenfFaber, er 
meget forfFjellig. Desuden er en egen Glands, fom man 
derfor falder den metalliſte, et Særfjende for dette 
Slags Mineralier. Alle Metaller høre til de fimple 
Skoffe eller Elementer, Varmeſtoffet oploſer dem alle. 
S denne Tilfand findede, og man falder dem fmeltede. 
Mange, ſom Jviffølvetr, fordre fun en ringe Grad af 
Varme, andre derimod en langt ftærfere , naar de fEulle 
fættes i en flydende Tilſtand. AOviÉfølvet ſtivner aldrig 
i vort Climas Temperatur, felv.ei i den ſtrengeſte Vine 
ter, længere oppe imod Nordpolen taber det fin Flyden— 
hed ved hiint Jordſtrogs ſtrenge Kulde. Platina, Jern, 

inſteen og Wolfram behøve en meget ſtark Hede for 
Alle Metaller blive i flydende Tilftand liges 
emfigtige fom de forhen vare og danne derhos 

de. Alle funne de opløfes i Salpeterſyre 
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eller i Saltſyre eler dog ten Blanding af begge ſom Guld 
i Kongevand. Alle afgive de fuldkomneſte electriſte Les 
dere Ved en meget høj Temperatur f. Er i Brande 
punktet af et fort Brendſpeil forvandle Metallerne fig til 
et Gas. De forandre fig ogſaa, naar de ved en høi Tems 
peratur bringes i Bersrelſe med Suurſtoffet, da de blans 
de fig med det. Man falder dette Forkalkning, Orydes 
ren, Syren, Calcineren (fee denne Art.). Ved Fors 
hindelſe med: Suurſtoffet tabe Merallerne de ovenanførte 
EgenFaber og blive Halvfyrer. Udſetter man dem for. 
en endnu ſtorre Hede, gaae de over i Gasſtikkelſe elev 
forvandles til er ildfaft Glas. — Af Oplosningerne i Sy⸗ 
rer blive Metalkalkene ved andre Metaller altid bunds 
fældede ellev reducerede til deres forrige metalliſte Skik⸗ 
felfee Dette mærkværdige Phoenomen paafolger efter 
den nyere Chemies Grundfætninger paa den Maade, at 
det nytilkomne Metal ved fit ſterke Slagtſtab berøver 
det opløfte Suurſtoffet og derved igjen bringer det i fin 
metallife Tilfand. J Naturen findes Metallerne i 
meget forffjellig Skikkelſe og af hoiſt forſtjelligt Udfeene 
de. Alle diffe ſtore og mangfoldige Forſtjelligheder lade 
fig dog begvemt bringe under to Hovedarter. Enten ere 
Metallerne, ſom Naturen leverer , gedigne I: i deres 
ſande metalliſke Skikkelſe ellev forertfede i Orders vides 
løftigere Betydning, faa at meer eller mindre af deres 
reen⸗metalliſke Skikkelſe ere dem berovet. Metallernes 
gediegne Tilſtand har igjen fine Forſkjelligheder. Un⸗ 
dertiden finder man dem nemlig fynligt eller i umarkeligt 
ſmaae Dele ſkjulte blandt andre Mineralier og mafÉeres 
de ved diſſe. Videre findes et gedigent Metal enten 
reent for fig eller og blandet med andre gediegne Metals 
lev, hvilket ſidſte kaldes et naturligt Amalgama. — 
Forertsningen finder Sted paa forffjellig Maade, Forſt 
ved et Metals Forbindelfe med et egentligt bræridelige 
Mineral f. Er. Svovlet. Dette er Forertsning i inde 
fErænfet Betydning. For det andet ved en langt Yæfents 
ligere Forandring, nemlig ved Metallets Forbinidelfe 
med Syrer, da de gandſke fættes ud af den. metalliſte 
Tilftand og fyres eller forkalkes. Re Forfatning 
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finder Sted enten ved umiddelbar Tilkomſt af det rene 
Suurſtof, eller ſaaledes, at ſamme alerede er forbundet 
med et Grundlag og derved danner en egentligt ſaakal⸗ 
det Syre. Naar ved denne ſidſte Art af Forkalkning 
tillige Jordarter iſer Kalkarter forbindes dermed, ſaa faaer 
den metalliffe Kalk et ſpathlignende Udſeende og deraf 
fit Ravn. Man fjender hidtil 23 Metaller, nemlig: 
latina, Guld, Ovikſolv, Sølv,. Kobber, Sern, 
Blye, Tin, Vismuth, Zink, Spiesglands, Kobolt, 
Nikkel, Bruunſteen, Molybdeen, Arſenik, Wolfram, 
Uran, Titan, Tellur, Chrom, Tantolium og Colum— 
bium. Metallerne og deres Ertſer findes overhovedet, 
ſom andre mineralſte Legemer, deels i Gange, deels i 
Flotſe, gangviis, hvor Ertſet ſtrakker ſig nedad. Dige 
ſe Gange ſtjelnes efter deres Magtighed, efter deres 
Indhold og efter deres Strog. En Gang kan beſtaae af 
blot Erts, men dette fan og ſtikke i enkelte Stykker mels 
lem Stenen. Efter Gehaltet deler man Gangene i ædle 
pg uædle. De førTe indeholde næften lutter Erts, de 
fidfte derimod megen Steen ſom Qarts, Gneis 20. . For 
det andet finder man Metallerne og deres Gange fløtss 
viis, for der Tredie i lagviſe Flotſer, for det Fjerde i 
Brudſtykker og Haandſtene, der figge tæt under det yder⸗ 
ſte Sordlag eller endog oven paa ſamme, for bet. Femte 
redeviis0: indſluttede i Hulinger, der vel findes i Sans, 
gens Strøg, ſaaledes at de fnart tabe fig, fnart igjen 
begynde, men dog ei have nogen fynderlig Gammens 
hæng enten med andre Ertfer eller indbyrdes. Endeligt 
finder man ogfan Erts i alle Grubebygninger ved Vægs 
gene, og undertiden ere flere Lag vorede oven paa hverans 
dre, — Af Grunde, fom ere vanffelige at udvikle, gave 
de Gamle følgende fyv Metaller Navn efter deres ſyv 
Planeter, hvorfor de og endnu have Planeternes Tegn : 
Guldet var Solen; Sølvet Maanen; Quikſolvet Mers 
cur; Kobberet Venus; Jernet Mars; Tinnet Supis 
ter og Blyet Saturnué. Over Metallernes Frembrin⸗ 
gelfe fvæver.den ſtorſte Dunkelhed. Dog fynes der af 
flere Phoenomener at være klart, af den utrættelige Nas 
tur endnu ftedfe frembringer dem. Det fynes, at Crts 
ſerne avles ved Dampe, hvis Grundſtof er metalliſt eller 
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aldeles egnede til Metallets Dannelſe. Slige Dampe 
træffes hyppigt i Bjergverkerne. Diſſe Dampes Opſti— 
gen lader fig forklare af Mineraliernes Forvittren i Jor—⸗ 
dens SÉjød, af de deri værente fvovlagtige og ſaltagtige 
Vande og af fiere andre, deels bekſendte deels ubefjendte 
Aarſager. Ertſerne forvittre tildeels felv og oploſe fig 
maafkee. i fine Dampe eller befrugte med. deres Be— 
ſtanddele hine, Dampe, der fiden gjennemftryge 
dei Bjergene værende Spræffer og Klofter og affætte 
Ertsdele. Metalertſer kunne ogfaa avles ved HAjelp. af 
underjordiffe Bande, naar nemlig diffe, fvangrede med 
metalliffe Dele løbe frem under Jorden og ſtode paa 
Steen, der er begvem til Metals Affættelje. De fas 
ftefte fynes hertil de tjenligfte. Det er ſandſynligt, at 
der i Bjergenes Indre foregager en uophørlig Omvexling 
ligeſom i de organiffe Riger, og at Ertſene ſom Mine— 
ralierne overhovedet frembringes, modnes, og efter. en 
vis Tid igjen opløfes og give Stof til nye lignende 
Frembringelfer. 

Metallurgie indbefatter den hele Kunſt at opſoge, 
erÉjende, fremdrage og bearbejde Metallerne fra deres 
Ertstilſtand indtil deres Anvendelſe til viſſe Gjenſtande; 
Derfor er Metallernes AdfEillelfe, Renſelſe, Smeltning 
20. fun enkelte Dele af Metallurgien. J indſtrenket 
Betydning forftaaer man fun derved de Operationer, 
ved hvilke Metallerne filles fra deres Ertſer. Kund— 
fEaben om Metallernes Tilberedelſe er en vigtig Deel af 
den practiffe Chemie og har i nyere Tider erholdt en Vis 
denſtkabs Form ifær i Tydſtland og Sverrig. 

Metalſpeile fee Brændfpeile, 

Metamorphoſe, Forvandling. Under Navn af 
Metamorphoſer har man et Digt eller rettere en. Sams 
ling af Digte af Ovid. 

Metaphor kaldes det figurlige og billedlige Udtryk 
(See Art. Trope) ifølge hvilfet man paa gt kraftigere og 

Å 2 
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mere beſkuelig Maade føger at ffildre en Gienſtand ved 
Foreſtillinger, der ere tagne fra en anden den lignende. 
Hovedbegrebet bliver derved ofte uforandret, og fun de 
Egenſkaber, der ſtulle beſtrives, ombyttes med lignende 
Foreſtillinger, men diſſe maae virke med mere Kraft paa 
Indbildningskraften og tale med mere Liv til Foleſſen, 
faa at Gjenſtanden derved, efter den Talendes eller Skri—⸗ 
vendes Henſigt, enten hæves eller nedfættes f. Cr. „be⸗ 
vinget Jii,“ „kolde Advarſler“ og de næften til daglig 
Tale blevne Metaphorer ,, Livets Vaar,“ „Statens 
Roer,“ „Talens Ild.“ Jovrigt fan der gives en tres 
dobbelt Metaphor: 1) en faadan, der aandeliggjør det 
Sandfelige f. Cr. den harmfulde Storm, 2) der ſandſe⸗ 
liggjør det Aandelige f. Er. af Gravens Mat [yfe hans 
Fortjeneſters Stjerner , 3) de fom overføre det Lignende 
i ſamme Sphare paa en ſtorre Gjenftand f. Er. „den 
gyldne Sol,” ,, Livets Lys.“ Det forſte Slags gaaer 
over til Perſonification. Fortrinsviis kaldes det andet 
Slags Metaphor og fan anſees fom en forkortet Allego⸗ 
rige, Fun at Hovedbegrebet ofte bliver ſtagende uforandret. 
Det fidfte er en forkortet Lignelfe. Jovrigt er Korthed 
og Energie i Udtrykket et Hovedfortrin ved Metaphoren. 
Sammes Nyhed viſer det originale Bid, Sean Paul, 
fom overhovedet i fin Vorſchule der ÆfthetiÉ (2det Oplag 
IX og XIV Program) har meddeelt faa meget Fortræffes 
ligt om den billedlige Stiil, figer rigtigt om den, „den 
er et Beviis pan Eenheden imellem de to Verdener.“ 
Alle Nationers Methaphorer ligne hverandre og ingen 
falder VWildfarelfe ,,Lys'" og Sandhed ,, Mørke.” Mes 
taphoren er endeligt et Product af Indbildningskraften, 
øg tilhører mere end Lignelfen for fin Kortheds og Livlige 
heds Skyld, den rhetoriſte, dramatiſte og lyriſte Stiil, 
men Maadehold i ſammes Anvendelſe viſer den ſmagfulde 
Taler og Digter. (See Art. Trope og Figur, til hvil⸗ 
fe to Metaphoren i forfEjellig Henfeende fan regnes.) 

É Metaphyſik, Hovedvidenſkaben i den theoretiſte 
Philoſophie, hvis Gjenſtand ſtal være den overſandſelige 
(metaphyſiſkte) Erkjendelſe; den kaldes og Transcenden⸗ 
talphiloſophie, reen ſpefulativ Philoſophie. Denne Vis 
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denſtab ſtal gandſke tilfældige have erholdt fit græffe 
Navbn, men viſt er det, at Ariſtoteles de Bøger, ſom 
fenere erholdt den OverfErife, hvoraf ved Sainmentræfs 
ken dette Navn er kommet, ogfaa behandler de Gjenftans 
de, der ftedfe udgjorde Hovedindholdet af denne Philos 
ſophiens theoretiſte Deel, der ei handler om Erkjendel⸗ 
feng Form, men om dens Vaſen og høiefte Gjenftande 
(eller om Erkſendelſens materielle Principier), og derfor 
ſoghi Modfætning til Logiken fom en formal Videnſkab 
er bleven faldt Materialphiloſophie og i Modfætning til 
Den empiriffe Naturlere iſer Metaphyſik. Denne er og 
i den Grad Philoſophiens Hoveddeel, at al Forſtjellighed 
i de philoſophiſte Synsmaader fornemmeligt ere afhæns 
gige af Metaphyſikens Forſtjellighed og fomme i ſamme 
for Dagen, derfor faldte man den og forhen den førfte 
og fornemſte Philoſophie, og Metaphyſiker, metaphyſiſt 
og Metaphyſik brugtes ofte ligebetydende med Bengvnel⸗ 

ſerne Philoſoph, philoſophiſt og Philoſophie. Thi det 
kommer overhovedet an paa ved al Philoſophie, hvad 
man holder for Tingenes Grundvæfen og hvordan man 
Holder en Erfjendelfe af famme for muelig, og herefter 
ere ogſaa Metaphyſikens og overhoveder Philoſophiens 
Syſtemer ſelv forſt jellige. Efter Wolf, der gav den fin 
ſcientifiſte Form, deelte man den i metabhyſiſt Ontologie, 
Pſychologie, Cosmologie og metaphyſiſt Theologie; i 
hiin gik man ud fra Tilværelfens abſtracteſte Begreber 
(metaphyfiffe Begreber) for af ſamme fiden at forklare 
Sjelens, Verdens og Guddommens Veſen. Men Kant 
vifte fornemmligt, at vi ved diſſe Forſtandsbegreber ei ere 
iftand til at erfjende Tingene felv, men. fatte i Metaphys 
ſikens Sted blot en Critik af famme, hvori hans Tilhæns 
gere fulgte ham, omendffiøndt han ogfaa taler om en 
Naturens og Sædernes Metaphyſik. En Videnſtab om 
pverfandfelige Gjenſtande, mene de var ikke muelig, fors 
Di de overfandfelige Gjenſtande og Tingene i fig felv et 
kunne fremftilles for nogen BefEuelfe eller blive Gienftans 
de for nogen mulig Erfaring. Men Ideerne ere Erkjen⸗ 
delſer, hvis Gjenfrande ei lade fig beſtemme, blotte Res 
gulativer af Erfaringen, og al Erkjendelſe er blot ſub— 
jectiv. Imidlertid kunde Aandens Fordring, at ffaffe 
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fig en hoiere philoſophiſt Verdensbeſkuelſe, ei berolige 
fig dermed, og der ovfom derfor ſnart efter Kant mans 
ge metaphyſiſte Syſtemer, der føgte at indtage den af 
ham med: Rette fortrængte gamle Metaphyſiks Plads 
ved dybere Underføgelfer, i det de meer eller mindre ber 
tragtede Erkjendelſens objective Gyldighed og Bevidfihes 
dens Overeensſtemmelſe med fig felv i Viden ſom Grund— 
fordringerne for Philoſopheren. Saa forfEjellige og afs 
vexlende nu og diſſe metaphyfiffe Synsmaader og Syftes 
mer funne være og faa mistroiſt man derfør er bleven 
mod en faadan Videnſkab, faa bevifer dette dog intet 
imod Metaphyfifen ſelv, men hevidner kun Aandens 
Frihed ög ſammes Virkſomhed, uden hvilfen vi let vilde 
henfalde til dorſt Materialismus. Søvrigt er vel i 
ingen Synsmaade Sandheden gandſke, men der er vel 
heller ingen aldeleg uden Sandhed; overalt hører der 
Selvvirffombhed til at nærme fig famme. Da Metas 
phyſiken indeholder de fværefte philoſophiſte Underføgels 
fer, hvortil en ualmindelig philoſophiſt Skarpſindighed 
og Forſtands Uddannelſe fordres, ſaa har og Udtrykket 
metaphyſiſk faaet Bibegrebet af det ſom er vanſkeligt at 
gjennemtrænge, af det over den almindelige Synsmaade 
Ophoiede, hvorover den almindelige Forſtand maa afs 
holde fig fra af dømme. 

Metaſtaſe falder man i LægevidenfE£aben Syge 
domsſtoffets Forflyttelfe fra en Deel af Legemet i en 
anden. 

Metaſtaſio (Pietro Antonio Domenico Bonavens 
tura), hvis ſande Navn var Trapaſſi, var født 1698 i 
Aſſiſi, og Søn af en fimpel Soldat. Hans Lyft til 
Poeſien udviklede fig tidligt ifær ved Læsning af Taſſo. 
Alerede i fit rode Mar begyndte han at forføge fig i Vers. 
Den berømte Betslærde Gravina, der tilfældigt opdagede 
hans Talent, tog ham til fig, overſatte hans Navn paa 
Greſt og kaldte ham Metaſtaſio; han vifte ei alene 
ftørfte Omhyggelighed for hans Opdragelſe, men efterlod 
ham, da han døde 1717, fin hele Formue, ſom Yngs 
ling af de ſtorſte Forhaabninger. Metaftafio, der, i en 
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Alder af 19 War befandt fig i en magelig Stilling, over⸗ 
[od fig nu gandffe fin Tilbøielighed til Poefien. Med 
Didone abbandonata, fom opførtes 1724 i Neapel 
med Sarros Muſik, — han fin Lobebane ſom ly⸗ 
riſt⸗dramatiſt Digter, og gjorde fig fnart faa berømt 
paa ſamme, at Keifer Carl 6te kaldte ham til Wien 
1729 og udnævnte ham til Hofdigter med en Gage af 
4000 Gylden. Fra denne Tid fandt ingen Feſt Sted 
ved Hoffet, ſom han jo forſtjonnede ved fine Digte. 
Hofferne i Wien og Madrid kappedes om at overvælde 
ham med Foræringer, Kong Ferdinand 6te af Spanis 
en, der ifær fattede Yndeft for hans Operaer ved Fari— 
nellis Sang, ſendte Digteren en ſmigrende Foræring. 
Men Metaftafio indfErænfede fin Wegjerrighed til lites 
rair Berommelſe og afflog de udvortes Udmærfelfer, 
fom Carl 6te og Maria Therefia vilde meddele ham. 
Han døde 1782. Pius 6te, fom dengang var i Wien, 
beføgte ham felv og fendte ham fin apoſtoliſke Velfignele 
fe in articulo mortis. Metaſtaſtios vigtigfte Varker 
ere hans Operaer og mufifalffe Dramaer, der ere ude 
fomne i flere Udgaver. De Fortrin, hvorved han er 
bleven claffifE hos Italienerne, ere: den fuldkomneſte 
Reenhed, Klarhed, Siirlighed og Ynde i Sproget 
overhovedet og ifær den blideſte Vellyd og den ſtorſte 
Lethedi Sangene. MaafÉee har aldrig nogen Digter 
havt en ſtorre Færdighed end han i den Kunſt i Korthed 
at fammenfætte de væfentlige Træf i en pathetiſt Situa— 
tion; hans Sange, hvormed Werfonerne forlade Skue— 
pladfen, ere næften altid det meeft indholdsrige mufifals 
ffe Udtog af en Sindsſtemning, der er muligt at gives 
Men vift nof maa man tilftaae at han fEildrer Lidenſka— 
hen efter gandfÉe almindelige Beftemmelfer: hans Pas 
thos er luttret fra aft characteriſt ſaavelſom .contemplas 
tivt Indhold og ſaaledes fan den poetiſte Fremſtilling 
utrættet ile frem med let Bevægelfe og overlade Muſici 
Omſorgen for en videre Udvikling. Metaſtaſio er aldeles 
muſikalſk, men flet ikke pittoreſt. Hans Melodierere lette 
og behagelige, men de gjentages med liden Afverling ; 
naar man har læft nogle af hansStykker faa fjender man 
dem alle, og Compofitionen i det Hele er ftedfe uden Des 
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tydning Hans Heltes Galanterie og hang Heltinders 
Omhed er dog maaffee mindre at dadle end Valget af 
ſaadanne Stoffe, hvis ſtrenge Alvor ei uden Anſtod lade 
fig blande med flige Ubetydeligheder. Ved ſine tragiſke 
Fordringer har han fEadet fig felv, hans Kræfter vare dem 
ei vorne… Svad der bidrog til den overordentlige Lykke, 
Metaſtaſio gjorde i hele Curopa og ifær ved Hofferne, var 
hans Maneer, hvorved han fyntes ligeſom Æabt. til 
Hofdigter. Han var udruftet med glimrende [Over as 
diſthed uden Dybhed, proſaiſft Sands og et valgt poetiſt 
Sprog, han vifte en høflig Sfaanfeli alt, i Lidenſka⸗ 
bernes ſom i Ulykkens og Forbrydelſens Behandling, 
Jagttagelſe af det Paſſende og tilſyneladende Sædeligs 
Hed: alle diſſe Egenſkaber maatte anbefale hang tragiſte 
Miniaturer for den finere Verden. Kun faa af Metar 
ftafiog Operaer have holdt fig paa Skuepladſen, da den 
forandrede Smag i Muſikken fordrer Duo's, Trio's og 
flove Finaler, fom man her ei finder. 

Metemphychoſis ſee Sjelevandring. 

Meteorer ere Luftſyn, ſom have deres Oprindelfe 
i Atmofphæren, i dette ftore Magaſin, hvori alt hvad 
der er flygtigt og erpanfibelt opftiger fra Jorden, Ved 
den uhyre Mængde af vandagtige og brændbare Dunſter, 
af Gasarter ꝛc., der dagligt opftige fra Jorden og ſam⸗ 
mes Beboere ,. ved Stoffenes forfjellige Slægt Fab til 
hverandre, ved Varmens og det electriffe Fludiums 
Binden og Løfen, bliver Atmoſpharen det (fore chemiſte 
Laboratorium, hvori Naturen forarbeider fine fædvans 
lige og uſedvanlige Meteorer, hvis Opregnelfe og phyſi⸗ 
Talffe Forklaring udgjør Indholdet af Meteorologien. 
Foranderligheden af Luftens Tethed og Temperatur, der 
fan maales ved Barometer og Thermometer, er bekjendt 
og foraarſager, ſaaſnart den paa forffjellige Stederspaa 
Jorden er forſtjellig i betydelige Lag og Strøg, en Bevæs 

gelſe af den meer elaftiffe 0: tættere eller og ved Varme 
udvidede Luft mod de Steder, hvor den er mindre elafti. 
Denne Luftdelenes Stedforandring faldes Vind , den er 
fagte og tempereret, naar den i en Secund tilbagelægger 
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FO til 16 Fod, ſtiv, naar den gſennemlober 24, haard, 
naar den giennemleber 35 Fod i et Secund. Med 40 
til 50 Fods Hurtighed er den alerede en lille Storm, med 
50 til 60 Fods Hurtighed en ſterk Storm og med 60 
Fods Fart og derover en Orcan. Mellem Vendefredfene 
herſker paa Havet en beſtandig Oſtenvind, der i den nord⸗ 
lige Deel af det hede Zone er nordoftlig, i den ſydlige ſyd⸗ 
oſtlig, og hav rimeligviis fin Grund i Jordens Omdrei⸗ 
ning om fin Axel fra Veſten mod Øften Paa Landet i 
det hede Zone forandres denne Wind meer eller mindre 
ved Localiteter, ved Bijerges, Dales, Klippers og Kys 
ſters Beliggenhed... J det indiffe Hav blæfe Muſſons el» 
[er Paſſatvinde viſſe Maaneder i een Retning og Maane⸗ 
derne derpaa i den modfatte, hvilfet ſandſynligviis har 
fin Grund i de høie og bjergige Lande, der ligger Norden 
for dette Hav og om Sommeren opvarmes langt ſtarkere, 
ligefom de om Vinteren afklsles langt ſtarkere end det 
hosliggende Hav. Sdehede Zoner blæfe et andet Slags 

periodiſte Vinde nemlig Land: og Søvinde ved Kyfters 
ne: hine blæfe om Natten fra Landet, diſſe om Dagen 
fra Søen. Foruden difje egentlige Luft Meteorer gives 
der og Vand Meteorer, derforanlediges ved det fra Jor⸗ 
den i Luften ved Uddunſtning opftigende Vand, bvilfe 
Dunſter, naar Luften ved Nattetider bliver foldere, et 
fænger funne blive erpanfible, men afſondres i Draabe⸗ 
ſtikkelſe ſom Dug, der, naar Luften affjøles til Fryſe⸗ 
punktet, fryfer og bliver til Riimfroſt. Taage er Vand, 
fom ved Forogelſen af Atmoſpharens Tryk eller Formind⸗ 
felfen af dens Temperatur, flaaer ned og formedelſt den 
høift fine Fordeling i Luften vedbliver ſpommende i 
ſamme og har derfor ſamme Grund ſom Synligblivelſen 
af vor Aande om Vinteren, hvoraf man let fan forklare 
Taagens Falden og Stigen, faavelfom at der paa hiint 
almindeligt følger en flar paa dette en mork Dag; thi 
Skyer er intet andet end den i de hoiere Luftegne 
føømmende Taage, og de erholde deres tilſyneladende 
Tæthed af deres Afſtand. Denne Afftand fra Jorden er 
igvrigt meget forÆjellig. Naar nu de vandrige Dun— 
ſters Afſondring i Luftens øvre Regioner ſteer hurtigt 
nof, faa at derved fremkommer Draaber, der, formes 
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delſt deres ulige ftørre fpecikte Vægt, ei længer kunne 
bæres af Luften, men falde ned, ſaa fremkommer Regn, 
der ved fold Lufttemperatur bliver til Gnee; men, naar 
Banddraaberne i Faldet, ved een eller anden Aarſag 
pludfeligt beroves Varmen, fremfommer Hagl. Her⸗ 
hid hore og de ſaakaldte Tromler eller Vandhoſer, 
naar en Vandſtotte udgaaer fra en Skye til Havet eller 
hæver fig fra dette, hvorved Vandet foger og brufer og 
Luften lugter foovlligt. Foruden diffe gives der og Ild⸗ 
Luftfyn, blandt hvilke Torden og Lynild er det als 
mindeligfte. Den har fin Grund ene og alene i Elecs 
triciteten, ſom Winkler førft paaftod 1746 og Frank⸗ 
lin godtgjorde 1747. Lynet er blot en ſtark electri 
Funke og dets Phoenomener lade fig alle gjøre efter i det 
Smaac ved Electriſeermaſktiner. Tordenen fremkommer 
ved den af Lynet bevirkede Ryſtelſe i Luften. VNordly⸗ 
fet, det meeft glimrende og ſtjonne Luftſyn, er fandfyns 
ligt og et electriE Meteor, Regnbuen fremkommer ſom 
bekſendt ved Regndraabernes Brakning i Solftraalerne 
og fan derfor gandſte mathematiſt forklares. Ligeledes 
fremkommer ved Lyſets Bræfning i Atmoſpherens Dun— 
ſter Morgen- og Aftenrsde, ſaavelſom ſtorre eller mins 
dre Ringe omkring Solen eller Maanen, og ſandſynligt 
have og de ſaakaldte Biſole og Bimaaner deres Grund 
heri. Løgtemænd ere Antændelfer af phosphoriſke Lufts 
arter og Dunſter, der opftige af moradfige Egne, og 
Stjerneſkud og Ildkugler ere Antændelfer af brændbare 
Stoffer i Atmoſpherens hoiere Egne. Til de fortrinlige 
ſte Skrifter om Meteorologien hører De Lucs Underſo— 
gelſer om Atmoſpheren og hans nye Ideer om Meteoros 
logien. J de nyere Tider har man forſogt at grunde en 
Foruüdbeſtemmelſe af Veirliget paa Meteorologien, hvil⸗ 
ket dog ſikkert meget længe maaſkee ſtedſe vil blive en for— 
gjeves Beftræbelfe ved vor ringe Kundſkab om de paa Ats 
mofphæren virfende Kræfter og deres mangfoldige Sams 
menvirken. 

Meteoroſcop kaldes et mathematiſk Inſtrument 
til at beſtemme Stadernes Lengder og Breder paa Jor⸗ 
den. : 

nx 
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Meteorſtene ogſaa kaldte Meteorolither, Arso⸗ 
lither, Uranolither, af de Gamle Bålplier ere fra 

- Luften nedfaldende af metalliſt Jern, Nikkel, Kifeljord, 
Magnefia, Svovl og Chrom beſtaaende Maſſer, ſom 
nedfores til os ved Ildkugler eller Bolider, hvilke pluds 
ſeligt komme frem i Atmoſpheren, bevæge fig med en 
forfærdelig Hurtighed, undertiden liig Jordens Hurtig, 
hed i fin Bane, og fpringe efter en fort Glands ofte i 
en meget ſtor Hoide, med et Knald fom af et Kanonſtud 
eller Gevær undertiden i flere tuſinde Stykker, der ende 
nulgandfÉe hede og overtrukne med en fort Skorpe, falde 
ned med en ſaadan Kraft at de hyppigen trænge flere Fod 
ned i Jorden. Denne de Gamles faa længe for en Fars 
bel anſeete Steenregn er i vore Tider fat uden for al 
Tvivl ved en ſtor Mængde" Jagttagelſer, og Phyſikerne 
have beftræbt fig for dette Pheenomens Forklaring. Dogs 
le holde hine Maſſer for Frembringelſe af vor Atmoſphæ— 
re. De maatte dannes ved, ftore chemiſte Procefjer , 
men herved bliver det iøvrigt ubegribeligt, hvorledes 
faadanne fafte Legemer, der beftaae af Stoffe, om hvis 
Tilværelfe i Luften vi flet intet vide, funde dannes t den 
meget tynde Luft ved vor Atmoſpheres yderſte Grendſe, 
hvorfra Ildkuglerne komme til og. Sandſynligere fyr 
nes derfor Andres Formodning at de ffulde være Maſſer 
nedflyngede fra Maanevulcaner, hvis ei derved deres 
Antændelfe og Sprængning, ſom man bar villet udlede 
af Luftens ſterke Compreffion og Gnidning, blev tem— 
melig uforklarlig. Jovrigt er det mathematiæ beviiſt, 
at, ved Maanens fordeelagtige Beliggenhed imod Jor⸗ 
den, en tung Maſſe, der blev kaſtet ud fra den førfte med 
en begyndende Hurtighed af 3293 Fod et i Secund eller 
omtrent den femdobbelte Hurtighed afen 24pundig Kas 
nonkugle, funde i en Tid af omtrent 70 Timer naae vor 
Jord og der have en Hurtighed i fit Fald of 34000 Fod 
i eet Secund. Chladni har villet beviſe deres cosmifÉe 
Oprindelſe og viiſt Muligheden i af de og kunde være 
Stykker af ſmaae Planeter, der bevæge fig om vor Jord. 
Herhid høre og de ſtore Maſſer af gediegent Jern, det 
ſaakaldte Meteorjern faavelfom andre. Den 26de Mai 
1751 faldt en 71 Pund fvær Jernmaſſe ned ved Hras 
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ſchina nær ved Agram i Croatien. Af ſamme Slags er 
rimeligviis og den af Pallas 1772 i Siberien fundne 

ernmaſſe, fom han anflog til 1600 Pund, den til 
30000 Pund anſatte, i den fydamericanffe Provinds 
Chaca Gualamba fundne, af. Rubin de Celis i Aaret 
1782 underføgte Maſſe; det flere tufinde Pund tunge 
Stykke gedigne Jern, ſom man har fundet i Provindſen 
Durango i Merico. En meget fuldftændig Opregnelſe 
af alle hidtil nedfaldne Meteorſtene tilligemed alle dertil 
hørende Jagttagelſer og Underføgelfer findes i forſtſellige 
Aargange af Gilberts Annalen der Phyſik (Sammenlign 
Ildkugle). 

Methode (et greſk Ord) er den Maade, hvorpaa 
man føger at udforſte eller opnaae noget, hvorfor Ordet 
Methode i Logifen bruges om den Maade at behandle el» 
ker afhandle ErfÉjendelfer, der grunder fig paa Fornuf—— 
tens tydeligt tenkte Principier, og er forfEjellig fra Mas 
neer, "der gaaer frem efter den æfthetiffe Følelfe af Har— 
monie og Sevnmaal i Fremſtillingen og er af empiriſk 
Natur. Maneer er eiendommelig for Kunſten, Methos 
de tilhører Videnſkaben og giver Kundſkabernes Behand⸗ 
[ing den videnſtabelige Characteer. Desuagtet er Mes - 
thodens Strenghed fun lidet yndet hos det ſtore Leſepub⸗ 
licum, og SÉrisentere, der ville undervife famme i de 
ſpeculative Videnſkaber, have, - for at blive behagelige, 
foretrukket den fragmentariffe Methode for den fyftemas 
tiffe, dog fan hiin fun da vedligeholde den videnſtabeli⸗ 
ge Characteer, naar en methodiſt Tænfen freminfer af 
den f. Er. i Platners Aphorismer; thi aphoriſtiſt er 
det fragmentariffe Foredrag af Videnſkaben, hvis Gang 
ſtyres ved en methodiſt Tenken. Forfattere betjene fig af 
forſkjellige Methoder efter deres Henſigt og deres Videns 
ſkabs BefEaffenhed. Den ftrengefte er den mathematis 
fie, der formaaer at give de foredragne Sætninger den 
ftørfte Evidens ved en nødvendig Følge af Definitioner, 
Axiomer og Demonſtrationer. Men dener fun anven⸗ 
delig paa en Videnſkab, der ſom Mathematiken blot har 
at gisre med formale Størrelfer. J Foredraget af 
Philoſophien have fornemmeligt tre Methoder, ſom 
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udgik af de Syſtemers Aand, ved hvilfe de anvendtes 
gjort Epoche; den ſteptiſte, der, fom hos Hume, drager i 
Fvivl hvad den fremftiller og gjør al menneſtelig Viden 
uvis; den critiſte, der fom hos Kant, gaaer paa line 
derføgelfen af de foredragne Setningers Grunde ; ng den 
dogmatiſte, der, ſom hos Schelling, apodictiſt paaſtaaer 
og beviſer. Jovrigt er Methoden med Henſyn til 
Fremgangsmaaden i en Videnſkabs Fremſtilling enten 
analytiſt 5: den gaaer ud fra Reſultater og ſoger 
Grunde eller ſynthetiſt 5: den ſlutter fig til Reſultater 
af Grunde; men alfid maa den bygge paa. ubeftridte 
Elementarſetninger og almindelig gyldige Begreber og 
gane frem med logiſk Conſequens For at blive videnffabes 
lig, thi populær er den, naar den blot gaaer ud fra det 
Bekſendte og Individuelle, ſom Talere og Folfelærere 
pleie, at gjøre, for at vekke Intereſſe Populæer maa overs 
hovedet den Methode være ſom man betjener fig af ved: 
Ungdommens Underviigning, thi Ungdomslærerens Fos 
redrag gaaer ei blot ud paa at fyldeftgjøre den Viden (ab, 
fom han behandler, men fornemmeligt paa at gjøre fams 
me befjendt og yndet af Diſciplen. Derfor er den acro⸗ 
amatiſke Methode da; den Læremaade, hvorved Lærereri 
uafbrudt taler alene, fun ſtikket for dannede Tilhørere 

- øg afademiff Underviisning; men hos den mindre Ude 

- 

— 

dannede, hos den Unge i Almindelighed, hvis Opmark⸗ 
ſomhed førft maa vindes og firere, har den erotematiſte 
Methode Fortrinnet; denne gaaer frem ved Sporgen og 
deler Læreftoffets Afhandling ved en Samtale mellem 
Lærer og Difciple. Hiſtoriſtke Læreftoffe tillade blot eras 
minatoriſte Sporgsmaale, hvorved Læreren affordrer 
Diſcipelen Regnſtab om han har fattet eller laget Mærfe 
til den hørte eller læfte Fortælling ; men i de Videnſkaber, 
hvis Grunde ligge i den menneffelige Fornuft, fom i 
Mathematik, Religion og Moral, fan den catecheti⸗ 
fie Methode anvendes. Denne Merhode vakker nemlig 
umiddelbart ved ledende Spørgsmaal Diſciplens For— 
nuft, faa at Læreftoffet, der afhandles, udledes og danz 
nes af hans Svar ſelv. J Regning og Geometrie fEeer 
dette ved et Continuum af nødvendigt af hverandre føls 
gende Domme sg Slutninger og fan bindes fil en fore⸗ 
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ſtreven Følge af formale Øvelfer ſom Peſtalozzi gjorde 
i fin Anfuelfeslære. Underviisning i Moral og Reli— 
gion derimod fordrev en friere Bevagelſe af den catecheti— 
fre Methode, ved hvilke det Mofitive directe meddeles. . 
Barnet og Læreftoffets Selvfrembringen fun da maa fore 
langes, hvor der er iftand til at finde ſamme ved egen 
Eftertanke og alerede har Ord nok til at udtrykke fig ders 
over. Forſt da fortjener Cathecheſeren Navn af den fos - 
kratiſte Methode, naar Lereſtoffet Samtale med Dis 
fciplene virkeligt dannes og findes af dem felv, men Læs 
reren ved fine Spørgsmaal blot leder Eftertankens Gang 
og holder famme i beftemt Retning paa den Gjenftand, 
der ſkal afhandles. Overhovedet fordrer enhver Kunſt 
og Videnſkab ved Underviisningen en egen paa dens Nas 
tur og Forhold til den menneſkelige Aand grundet Metho— 
de eller Maade, hvorpaa den ſtal meddeles og indpræns 
tes Diſciplene, og blandt de mange Læremethoder, der 
gives for en Underviisningsgjenſtand, vil altid den have 
Fortrinnet, ved hvilken Difciplen grundigft og ſnareſt 
fan tilegne fig ſamme og tillige derved øve og ſtyrke fin 
Kraft for noget Hoiere. Thi deri mane Methoderne for 
alle Slagé Underviigsningsgjenftande fremme overeens, 
at de fætte Lærlingen iftand til, ved egen Virkſomhed 

at erhverve fig de Kundſkaber og Færdigheder, han ſtal 
lære, da fun Selverhvervelſen gandfÉe ev vor. Det foms 
mer derved mindre an paa Kortheden end paa Sikkerheden 
af den Vei, ſom Methoden angiver, det maa heller ikke 
være den blot om at gjøre at bibringe Eleven et Aggregat 
af Kundffaber og Færdigheder, men den fEal og ved 
Maaden, han lærer paa, danne ham til et tenkſomt, fig 
-felv mægtigt, aandeligt fundt og kraftigt Menneſte. 
Derpaa gaaer ifær den peſtalozziſte Methode ud, hvis 
eiendommelige Veſen Sagkyndige fætte i den pedagogiſke 
Grundſetning, ved Ungdommens Underviisning overs 
hovedet af gaae ud fra Elementarpunkterne for al men— 
neſkelig Viden, at lade Lereſtoffene, faavidt deres Nas 
tur tillader, uddanne ved Elevens egne efter fafte Regler 
og i uafbrudt Vedholdenhed fremfØridende Virkſomhed 
og derved bringe hans Aandskrafters intenfive Styrkelſe 
og Forhøielfe til den muligft fuldkomne Grade Om dets 
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te Princip ſelb og om de gradviis ordnede Ovelſers Me⸗ 
chanismus, hvoraf den peſtalozziſte Methode betjener fig 
for at naae fit Maal, ere Stemmerne i den padagogiſke 
Verden meget deelte. (See videre herom under Art. 
Peſtalozzi). SF en Hiftorie om Opdragelfesmethoderne 
vil denne Mands ſtjonne Idee ftedfe indtage en mere 
hædersfuld Plads end Philanthropinismus, hvis Methos 
der ved Beftræbelfen efter at lette alt og forføde alt hyps 

pigt forvandlede Underviisningen til Spøg og Leeg og 
mindre undervifte end adfpredte Eleverne. Den pefta- 
lozziſte Methodes Alvor har bidrager meget til at ſtandſe 
dette Uveſen, færte den fremmed blevne Grundigheds 
Aand igjen i Kraft og eftertrykkeligt lægge paa Hjerte, 
at ei Udenadslæren af vedtagne Underviisningsgjenſtande 
efter gammel Slendrian, men Krafternes Udvikling overs 
hovedet og Barnets Dannelfe til MennefÉe ev Underviigs 
ningens hoieſte Maal. Men den Opgave at udfinde en 
abſolut Methode, hvis Schematismus, under alle Oms 
ſtendigheder, for hverv Lærer og Læregjenftand maatte 
være den bedſte, hav den peſtalozziſte Skole, i den Kors 
dumsfries Mine, ei loſt, og den ſynes overhovedet ei at 

kunne loſes, da Theorien vel fan opftille abfolute Prins 
cipier, men Praxis fun bruge faa meget deraf, ſom 
paſſer til de Omſtendigheder og Perfoner, hvoraf den 
er afhængig. Privatunderviisning fordrer andre Mes 
thoder end den offentlige, og een og famme Methode der 
anvendes paa forfFjellige Steder, vil ftedfe modificere fig 
efter Lærernes Individualiteter. der anvende den og efter 
deres Elevers Aandstrang og Evner. Mindſt ſyges det 
raadeligt ved Tvangsbefaling aft ville indføre en Methode 

i Skolerne, da den bedfte Methodes heldige Udfald 
fornemmeligt er afhængig af Lærerens Duelighed, Overs 
beviisning og Villighed, og for dem, der mangle Lyſt og 
Evne til af antage nye Former, er altid'den Methos 
de den henſigtsmaſſigſte, ſom de allerede ere i Beſiddel⸗ 
fe af. 

Methodologie, Methodelære, er Anviisning til 
en Videnſkabs planmæffige Foredrag; den forbindes als 
mindeligt med en Videnſtabs Enchclopedie. J Logifen 
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har man fra Kants Tid faldt en Deel af denne Videnſkab 
ſaaledes, ifær den, der handler om den planmæflige 
Fremgangsmaade at ophsie Tenkningen til Videnſtab. 

Methodiſter kaldtes i det 27de Aarhundred de por 
lemiſke Skribentere i den catholſte Kirke, der forſtode 
at forkorte Striden med Proteſtanterne ved nye opfund⸗ 
ne dialectiffe Methoder og bringe deres Modſtandere i 
Forlægenhed. Med denne Strid ſelv er og Navnet i de 
nyere Tider uddøet, og bliver nu i en gandſte anden Be⸗ 
tydning tillagt hiint merkverdige Religionsſelſtab, der i 
den forſte Halvdeel af det 18de Aarhundred opſtod i den 
engelfEe Kirkes Skjod. Efter de tyde Pietiſters Exem⸗ 
pel forenede nogle unge Theologer i Orford fig 1720 til 
fromme Øvelfer og ſtrengere Sæder: iſer tragtede de efs 
fer en nøiere Jagttagelſe af det nye Teſtamentes Fors 
ſtrifter end dengang var Brug i den engelſke Kirke og ops 
offrede fig Kjerlighedens Verker f. Cr. aandeligt Beſog 
hos Fangne og Misdadere, fattige Børns Underviis—⸗ 
ning ꝛc. Deres anderledesſindede afademiffe Medborge⸗ 
re kom derfor paa det Indfald, at de havde udfundet en 
nye Methode for et chriſteligt Levnet og kaldte dem i 
Spog Methodiſter, et Navn, der ſnart blev almins 
deligt til at betegne dette nye Selſtab og blev opta— 
get af fammes egne Medlemmer. Blandt diſſe, 
hvis Antal aarligt forøgedes, udmærfede fig iſer 
John Wesley, Stifter afdenne fromme Forening og den 
1732 tiltraadte George Whitefield ved Talent, Iver 
og Anfeelfe. Den førfte gif 1735 med tre andre Bro⸗ 
dre til Georgien i Nordamerika, hvor han ſom Miffios 
nær arbeidede fo Aar med Held; og vakt ved Forbindelſe 
med Herrnhuterne, fom han havde lært at fjende ved dis⸗ 
e Forretninger ,” beſluttede han' at udvide og indrette 
hår lille i Forſtningen blot af unge Geiftlige beſtagende 
Selſkab paa famme Maade ſom Brødremenigheden. 
Whitefields Prædifener havde paa flere Steder forbereder 
Foiket til et ſaadant Foretagende og ſnart ſamlede Wes— 
fey i London en lille Menighed, med hvilfen han holde 
Opbyggelſestimer i et Privathuus, uden at tanke paa 
nogen Skilsmiſſe fra den hoie biſtoppelige Kirke. 

1 
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Men, da denne Kirkes Geiſtlige forbød de methodiſtiſke 
Predikanter, ſom uden offentlig Anſattelſe føgte ved 
Prédikener af vinde Folket for deres Lære og Forbindel⸗ 
fe, Praedikeſtolene, og Tilløbet ved deres Foredrag blev 
faa ſtort, at enhver Kirke ſyntes dem for liden, begyndte 
de at prædife paa fri Mark og danne en egen Kirke efter 
den apoſtoliſte Kirkes Monſter. Sagens Nyhed og diſſe 
Markpreéedikeners gandſte egne Characteer, der udmer— 
fede fig fra de torre moralſte Afhandlinger, man var vant 
til at høre fra den høie biffoppelige Kirkes Praékeſtole, 
ved Popularitet, Eftertryk og religigs Begeiſtring, 
maatte i Forening med den Iver og Veltalenhed, hvore 
med de fremſatte Læren om Menneſkets naturlige Fors 
dærvelfe, Forſoningen ved den Korsfæftede, om Bod og 
Gjenfødelfe, hvorved de fyntes at forfynde en nye Lære, 
forøge Methodiſternes Antal. Whitefield, den ivrigfte 
og driſtigſte blande dem alle, fåae ofte paa Enge, Kirke⸗ 
gaarde, ja felv paa den offentlige Forlyſtelſes Tumleplad⸗ 

fe, hvor han for Contraſtens Skyld helſt fremtraadde 
og ſtraffede fine Samtidiges Lafter, henved 12000 Fils 
hørere forſamlede omkring fig, hvilfe hans Tales Tord 
nen fatte i Forbauſelſe og ryftede faaledes, at mange paa 
Stedet faldt i Convulfioner og gjenfødtes til Troe og 
Helliggjorelſe. Thi denne pludſelige Omvende'fe, ſom de 
med Pietiſterne falde Maadens Gjennembrud ville Mes 
thodiſternes Pradikantere bevirke ved deres Foredrag og 
have ci fjelden naaet deres Henſigt. Markpradikener⸗ 
ne ophørte dog ſnart, og for at ſikkre fig mod der flette 
Veir og Pobelens Uordener, byggede de fig Bedehuſe, 
fom de faldte Tabernafler. Derved vandt deres Partie 
forſt nogen Selvſtendighed, og, da Regjeringen i deres 
Foretagende ei fandt noget forStaten Farligt, fredede nu 
uforſtyrrede tilen Kirkeforfatnings Indretning, hvilfen 
endffjøndt det gode Forhold til Herrnhuterne alerede havs 
de ophørt 1739, dog indrettedes efter Brodremenighe— 
dens Monſter. Imidlertid havde Whitefields Strid 
med Wesley om Naadevalget 1741 foraarfaget en fulde 
fommen Skilsmiſſe imellem Whitefieldianerne, der 

befjende fig til den calviniſtiſte Particularismus og 
så ” g 
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Wesleyanerne, der ſom Arminianerne eller Remon⸗ 
ſtranterne antoge en univerſal Forudbeſtemmelſe til Sa— 
lighed, dog beholdt begge Partier ſamme Kirkeindret— 
ning. Deres Liturgie er aldeles efter den høie biffoppes 
lige Kirkes Ritual, dog vife de heri mere Varme og - 
Inderlighed, anvende mere Omhue paa et blidt og beha— 
geligt Foredrag af Kirkeſangene, der afverle mellem beg» 
ge Kjøn, og give overhovedet Andagten mere Naring 
end denne. Sognedagene forfamle de fig om Morgenen 

" før og om Eftermiddagen efter Klokken 6 til Gudstjene— 
ſte i Tabernaklet og iagttage Sondagshoitideligheden 

meget noie. Engang maanedligt holder hver Menighed 
enBaagenat, fom tilbringes fra Aften til Morgen med Læs 
ren, Underviisning, Beden og Syngen, og paa Nytaarés 

dag komme alleWesleyaner fammen i Tabernaklet i Moor⸗ 
fields for at høitideligholde deres Stiftelſesfeſt og fornye 
deres Forbindelfe. Til Kirketugtens Vedligeholdelfe ere 
Menighederne inddeelre i Claſſer og diſſe igjen efter deres 
Kionſi mindre Selſkaber (Bauds), hvoraf hver ugent⸗ 
ligt kommer ſammen med ſin Sjeleomſorgen overdragne 
Forftander og taler om Medlemmernes Hiertestilſtand. 
Alle en Menigheds Selfſkaber og Claſſer høitideligholde 
hvert Fjerdingaar et fælleds Kjerlighedsmaaltid. Desu— 
den dels Methodiſterne fig endnu i Stagende, hvis Troe 
og Gjenfødfel alerede er godtgjort ved deres Udholden— 
hed, og Faldne, der efter deres Gjenfødfel ere paa nye 

faldne tilbage og maae bearbeides i egne Bedetimer. 
De Provede erholde Sedier til Beviis paa deres af Fors 
ſtanderne erkjendte Fromhed, hyiike tillige gjelde ſom 
Entreebilletter til Privatſammenkomſterne, men maae 
fornyes hver Fjerdingaar. Ny indtredende Medlemmer 
erholde et trykt Regulativ for Sæderne til Jagttagelfe, 
hvori grove og forſetlige Synder navnlig have deres bes 
ſtemte Straffe. Overtradelſen af diffe Regler har liges 
fom i Brodremenigheden Iretteſettelſe, Bann og Udes 
lukkelſe af Menigheden til Følge. Menighederne ledes 
af Biſkopper, Prædifantere og Medhjelpere eller Lægpræs 
fter, fom fordi lærde Theologer fjelden gane over til dem, 
ofte vælges af andre Stænder, og uagtet den Sold, de 
fane af Menigheden, dog tillige fortfætte deres Narings⸗ 
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vei. Man feer derfor i Methodiſternes Tabernakler 
Læger, Militairperfoner, Kjabmænd eller Haandværkere 
fremtræde i deres fædvanlige Dragt ſom Prædifantere, 
thi de have ingen egen geiftlig Dragt. Foruden Præs 
fterne har hver Menighed fyv Wldſte til at beførge de 
borgerlige og oefonomiffe Anliggender, Klaſſernes og 
Bandernes Forftandere og Sygebeſogerne*), hvis Des 
ſtemmelſe alerede deres Navn angiver. Desuden have 
Menighederne egne SÉolelærere, og i Kingswood ved 
Briftol findes en af Wesley ſtiftet Dannelſesanſtalt, der 
tjenev hans Partie til Predikantſeminarium. Alle diſſe 
Selſkabets Embedsmænd bleve forhen valgte af Præfters 
ne alene ved Lod, og Wesley der betragtedes ſom Patriarch 
og Overhoved for fit Partie, havde herved den meeſt afs 
gjorte Indflydelſe til fin Dod 1791. Men da ved dens 
ne Tid det Spørgsmaal opfaftedes blandt hans Tilhæns 
gere, om man ei nu funde holde Nadveren, der hidtil 
efter Wesleys Billie var nydt i den biffoppelige Kirkes 
Forfamlinger, i fine egne Tabernakler og gandſte losri⸗— 
ve fig fra denne Kirke, og Praſterne afgjorde dette bes 
jaende, dog si ved Stemmegivning, men ved Lodkaſt—⸗ 
ning, faa dannedes under Navnet nye Methodifter et eget 

Partie iblandt Wesleyanerne, der afkaſtede Præfternes 
Aag og conftituerede 1796 et af Præfter og Lægmænd 
ſammenſat Kirkedirectorium. Denne Legmaend erhvere 
vede Deeltagelſe i Patronatretten ſtaffede de nye Metho⸗ 
diſter en anſeelig Tilvært, og de ere nu talrigere end de 
gamle Wesleyaner og Whitefieldianer. J Aaret 1800 
havde Methodiſterne af alle tre Slags i Storbrittanien 
940 Tabernafler, 417 Wræfter og) 109,961 Medlems 
mer, blandt hvilfe de flefte for det,mefte hørte til Mas 
troſernes, Soldaternes, Kuldragernes og Daglønners 

*) En ſaadan methodiſtiſt Sygebeſoger Dr. Pek— 
well ſtiftede det under Navn af Sygevennen 
berømte Selſkab i London, hvis Henſigt er at 
opſoge og pleie hjelpelsſe Syge af alle Religios 
ner; mangen forladt og ſyg Fremmed ſtylder 
dette Selſtab ſi ſin Redning. i 

» 2 
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nes Claſſe. Mand ſom Wilberforce, Slabehandelens 
beromte Modſtander, der er gaaet over til Methodiſter— 
ne og har. forfvaret deres Grundſetninger, ere fjeldne & 
dette Wartie, der bverhovedet ei gjør Fordring paa fele 
fEabelig-og lærd Danne'fe, og formedelſt fine Sæders 
Strenghed fun finder lidet Bifald iblandt de hoiere 
Stænder. Paa deres fimple Levemaade, fromme 
Sprog og andægtige Bæfen fan man ligefaa let fiende 
Methodiſterne fom Herrnhuterne; dog ere deres Menin⸗ 
ger mere fværmerfée og deres Virken og Tragten mindre 
egennyttig. Det Eiendommelige i deres Troe beſtager 
blot deri, at de ſette en ſtorre Verdie paa Ebhriftendoms 
mens poſitive Lerdomme end den engelſte Kirke pleier og 
holde Menneſtets Omvendelſe for et Vark af vieblikkeli⸗— 
ge ſterke Sindsbevegelſer. De ſtaae og i den Mening 
ved denne aandelige Gjenfødelfe eller Gjennembrud at 
kunne naae en ſtorre ſedelig Ffuldkommenhed end det ſynes 
Menneſket muligt, og det mangler eiblandt dem paa morke 
Selvplagere og Hyk ere. Den ſtore Fortjeneſte at have bragt 
de lavere Folkeclaſſer til Arbeiſſomhed, Sadelighed og 
Gudsfkrygt, gjør dem dog med alle deres Mangler til 
Gjenftand for almindelig Agtelſe og man, venner dem 
blandt. de roligſte og nyttigfte Borgere, Mindre tilfoms 
mer denne Roes Methodifterne i Nordamerika, "hvor 
Wesley, Whitefields og andre Miffionærers Beftræbels 
fer vel. havde ſtore men et meget heldige Følger. Ved 
Shady;Sslands, en Irlenders Pradikener opkom der et 
nyt Slags Methodismus under Ravn af det nye Lys, 
der bragte de ſonderligſte Begreber om guddommelige 
Sndfæydelfer, Oplysninger og Gjenfødfel i Omlob og 
vendte Andagtens Henrykkelſer til Vanvid. — S diſſe 
Oplyſtes Forſamlinger, ſom hyppigt holdtes om Natten 
under aaben Himmel, have troværdige Reiſende ſom Pers 
rin du Lac (1805) og Midaud (1808) feet de taabeligfte 
Udfvævelfer af religigft Sværmerie. De Forfamlede 
ledſagede deres; Preſts Exclamationer og de derpaa føle 
gende Bønner forſt med Sukke, derpaa med Hulken og 
endeligt med et grueligt Hyl og heftige Convulſioner, 
hvori Ovinder og Piger overgik Mændene og ved ſtamls⸗ 
fe Blottelſer ſyntes af indbyde til Vellyſt. De falde 
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diſſe Trekninger Varket (the work), hvilket ei ſielden 
udarter i uſedelig Blanding af Kjønnene. Dette Slags 
Methodis mus griber. ifølge de nyeſte Beretninger ſtedſe 
videre om ſig, og Antallet af alle Methodiſter i Euro— 
pa og Amerika ſtal nu belsbe fig til over en halv Mil: 
lion. 

Metonymie, Mavnforverling , falder man den 
rhetoriſke Figur, ſom fætter Beflægtede og lignende Des 
greber ifteder for de egentlige, ſnart Virkningen iſtedet 
for Aarſagen, ſnart Aarſagen iftedet for Virkningen, 
Redſkabet iſtedet for den der bruger det, Stedet for hvad 
der findes paa famme, Tegnet ifteder for det betegnede, 
Tiden for hvad der ſteer paa ſamme 26. (See Rahbek om 
den danſte Stiil, P. 15). 

Metoper, Mellemdybder. Med denne aræffe Des 
nævnelfe betegner man det tomme fiirkantede Rum, der 
findes i den doriffe Soileorden mellem Hovederne af 
Loftbjelferne eller de i deres Sted anbragte Triglypher, 
og ſom ſandſynligt i de ældfte Tider blev ladt aaben, men 
fiden udmuredes, førft glat, men derpaa prydet med ops 

høiet Billedhuggerarbeide. Vanſkeligheden ved Indde— 
lingen af Triglypherne og Metoperne kunde maaſtkee være 
en Hovedaarſag, hvorfor man lod dem være borte ved den 
joniffe og corinthiffe Soileorden. Da man her, ei [od 
Bjelkehovederne ræffe ud over Muren, erholdt man en 
gandfÉe glat LEN , der havde et lettere og ſurlere 
Udſeende. 

Metre ſee franſt Decimalſyſtem. 

Metrik ſee Vers. 

Metropolit er den greſte Kirkes Benevnelſe paa 
en Erkebiſkop. Hovedſtaden i en. Provinds heder paa 
greſk Metropolis, og, da Hovedſtadens Biſkopper ans 
faaes for de fornemfte erholdt de og en ſerſtildt Titel. 
Metropoliten ftaaer over Biffoppen, men under Patris 
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archen. "Kun -i den greſke Kirke, Hvortil ſom bekjendt 
den ruſſiſte hører, ev denne Titel brugelig. 

Metrum er i almindelig Betydning det ſamme 
fom Maal, Tact; i Digtekunſten det ſamme fom Stavel⸗ 
femaaljog Verfemaal. Metromanie er derfor den Sys 
ge at gjøre Vers. Metrometer Tactmaaler. 

Metternich (Clemens Wenceslaus Nepomuk Lo— 
tharius) Fyrſte af Metternich⸗ Winneburg-, Ochſenhau—⸗ 
ſen, Ridder af det gyldne Skinds Orden, keiſerlig fons 
gelig Kemmerer, virfelig Geheimeraad, Stats⸗ og 
Conferentsminiſter, ſamt Minifter for de udenlandſte Sas 
ger, blev født den 18de Mai 1773 og ægtede den 27de 
Sept, 1795 Marie Eleonore, en Datter af Fyrſt Ernſt 
Chriſtopher af Kaunitz Rittberg. Metternich nedſtammer 
fra en gammel rhinlandſt Dynaſtfamilie, der idet 10de 
og 17de Aarhundred gav Tydſkland tre Churfyrfter, to 
i Mainz og een i Coͤln, og alerede havde Sæde og Stems 
meret paa de tydſte Rigsdage i Friherreftanden før Ops 
høielfen til vrigsgrevelig Værdighed. Af de fer Linier, 
hvori denne Familie i de ældre Tider var deelt, er nu 
blot Linien i i Winneburg og Beilftein tilbage, hvilken 
fra 1697 erholdt den rigsgrevelige og fra den 30te Jus 
ni 1903 den riasfyrſtelige Værdighed.  SBinneburg og. 
Beilftein i det forrige Churfyrſtendom Trier imellem Mos 
fel og Hundsråd erhvervede Familien Metternich, da Hus 
ſene Winneburg og Beilftein uddøde i Begyndelſen af det 
17de Aarhundred ved Hjelp af Churfyrft Lothar af Trier 
af Familien Metternich. Diſſe Rigsgrevſtaber bleve i 
Familiens Befiddelfe indtil. 1803,- da de ved SÉadesløss 
holdelfesanliggenderne kom til Frankerig. Det grevelig 
metternichſte Huus fif Erſtatning derfor i det forrige 
Rigsabbedie Ochſenhauſen, dog miftede ſamme ved 
Rhinforbundets Oprettelſe ſaavelſom de andre mediatifes 
rede Fyrſter Souverainitetsret. Faderen til den nuve⸗ 
rende Fyrſte, Georg Frants Carl beflædede efterhaanden 
de vigtigſte Statsembeder i det oſterrigſte Monarchie. 
Den nuværende Fyrſt Metternich aabnede fin Løbebane 
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ſom Statsmand med Geſandtſkabspoſter, ſom han bez 
klæedede paa en roesverdig Maade i Dresden 1801 og 
Berlin 1803. Efter Freden til Presburg blev Metters 
nid) ſendt ſom Geſandt til Paris, en Poft, der dens 
gang var af ſtorſte Vigtighed; dette var et udmærket 
Beviis paa den Tillid. Regjeringen fatte til hans Talens 
ter og Indſigter. Wed Krigene mellem Franferig og 
Oſterrig 1809 ophorte denne Miffion, og Fyrſt Metters 
nid udnævntes fort derpaa til Minifter for de udenlands 
ffe Anliggender. Fyrſt Metternid røbede et' rigtigt 
Blik og en fiin Statskunſt i fin Opforſel faavel før og 
efter Prager:Congreffen ſom ved Underhandlingerne i 
Chatillon. Europas forſte Souverainer overøfte ham 
med Wresbeviisninger og hans egen taknemmelige Herre 
tildeelte Gam ei alene, ved en Sfrivelfe af 13de Apr. 
1814, Befiddelfen af et arveligt Herffab i Kongeriget 
Ungarn; men tilfoiede endog den Beſtemmelſe, at alle 
Fyrſtens Efterkommere i direct Linie kunde for ſtedſe ops 
tage der oſterrigſt-lothringſte Vaaben i det førfte Feld 
af deres Familievaaben. 

N 

Mettrie (Julien Offroy de la) født i St. Malo 
Aar 1709, ftuderede Medicinen i Holland under Boer; 
have. Beriget med Kundffaber kom ban tilbage til Pas 
ris, hvor han blev anſat hos Hertugen af Grammont, 
Oberſt ved Garden, der gjorde ham til Læge ved fit Res 
giment. Han fulgte famme ved Beleiringen af Freie 
burg og blev her farlig fyg. Han troede af iagttage; 
at den aandelige Kraft, fom man falder Sjelen, bort» 
fvinder og falder med Legemet. Han ffrever Være Fals 
det Histoire naturelle de 1'ame, Dette VBærfÉ, der 

paa hver Side aander Vantroe, vakte ham Fiender ; 
hans Beſkytter falde og han miftede fin Plads.  Ru 
vendte han fine Vaaben imod fine Colleger og fÉrev under 
Navnet Aletheius Demetrius fit Verk Pénélope ou 
Macchiavel.en Médicine, Berlin, 1748. Forfatte- 
ren blev nødt tilat flygte til Leyden for fine Modſtandere. 
Her udgav han fin Homme machine, Forfatterens 
Philoſophie beſtager i beſtandig Forudfætning af det, der 
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ſkulde beviſes, ufuldkomne Sammenligninger eller Ana—⸗ 
logier ſom Beviſer, enkelte rigtige Jagttagelſer, hvoraf 
almindelige Slutninger drages, der ei kunne udledes 
deraf, Paaſtand iſtedet for Tvivl. Den Enthuſiasmus, 
hvormed han declamerer, den Mine af Overbeviisning, 
fom han antager, funne vel gjøre Proſelytet. Forfulgt 
i Holland, hvor hans Bog blev fordømt til Baalet, gif 
han igjen til Berlin, og blev Kongens Lector og Medlem 
af Akademiet. Her døde han 1751 af en Feber, ſom 
han behandlede uden Læge efter ſine egne urimelige Syns⸗ 
maader. Nogle Skribentere have paaftaaet, at La 
Mettrie følte Fortrydelfe i fine fidfte Miebliffe, og at 
Berliner-Philoſopherne derfor al have fagt, at han bes 
fEjemmede fig i Livet og i Døden. Andre derimod fige, 
at han traadde ud af Livet ſom en Skueſpiller fra Skue— 
pladſen med den eneſte Kummer ei mere at kunne glimre 
der. Kongen af Preuſſen forfattede felv hans Ligtale, der 
Blev forelæft i Akademiet. — Man finder i alle La Mets 
tries Verker Ild og en glimrende Indbildningskraft, men 
liden Dommekraft, liden Noiagtighed og liden Smag. 
Hans SÉrifter ere ſamlede udkomne i Berlin, i to Bind, 
1751. De indeholde: L”homme machine; l'hom- 
me plante; Phistoire de Pame; l'art de jouir; 
le discours sur le bonheur &c. — $ det fidfte er 
La Mettrie efter Diderot, en uforſtandig Skribent, 
der blander den Viſes Lidelfer med den Ondes Ovaler 
og tilfjendegiver fin Mands Frivolitet i det han figer og 
Hjertets Fordærvelfe i hvad han ei vover at ſige; fom her 
vaaftaaer, af MennefÉet af Naturen er ondt, og fom et 
andetſteds udleder deres Pligter og deres Lykſalighed af 
BVæfenernes Natur; ſom fynes at beftræbe fig for at bes 

rolige Forbryderen ved fine Forbrydelſer og den Laftefulde 
ved fine Laſter, hvis grove men formedelſt den Spot, 
hvormed han krydrer dem, farlige Sophismer forraade 
en Skribent, der ei hav de førfte Ideer om Moralens 
Grundvold. Det Chaos af Forſtand og Overfpærding, 
der findes i hans Skrifter fan fun betragtes uden Mishag 
af hine letſindige Leſere, der forverle Spog med Vished 
pg for hvilfe man har beviift alt, naar man faaer dem til 
at lee. — Vilde man følge La Mettries Grundfætninger, 
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vilde man kuldkaſte al Moral. Selv Voltaire, der 
havde taget ham i Beſtyttelſe, tog ſenere fin —— 
ſe tilbage. 

Mezg, en ſtor og folkerig Stad ved Seilles Indlob 
i Moſel, er Hovedſtaden i Moſeldepartementet. Fordum 

var den en frie Rigsſtad, men blev 1552 befat af franſtke 
Tropper og 16548 fuldkommen aftraadt til Frankerig. 
Fordum var Staden Sædet for et Parlament, en Genes 
ralgouverneur og flere Collegier og var derfor meget vel⸗ 
havende. Biffoppen af Metz ſtod forhen under Erkehi⸗ 
ffoppen af Trier, nu under den af Beſangon. Til de 
feeværdige Bygninger høre Domkirken, Skueſpilhuſet 
og Intendanturet. Indbyggernes Antal beløber. fig 
foruden det Militære til 41000. Staden har. vigtige 
Bomuldstsimanufacturer, Garverier og en levende. Hans 
del med Korn, Viin, Viinædife, Pelsverk, Bren— 
deviin ꝛc., den er og Sædet for en for Artilleriez og 
Ingenieurſtole. — Den omliggende Egn faldes le Pais 
Meſſin. 

Metzgu (Gabriel), en fortrinlig Maler af den nes 
derlandſke Skole, blev føde i Leyden 1615, og levede i 
ſtor Anſeelſe i Amſterdam for, fin Dueligheds Skyld. 
Hans Monſtre vare Douw, Terbury og Mieris Men 
hans Stiil blev ſnart ædlere, Han malte Gjenftande af 
det daglige Liv, Fruentimmer med Frugter, Chemiſter i 
deres Laboratorier, Leger ved deres Syge ꝛc. Hans 
Maneer er frie og behagelig og han efterligner Naturen 
med Troſkab. Han forftod at behandle Farvernes Hars 
monie faa godt, at man [et kunde ſtjelne imellem et rodt 
Klæde og et rødt Forheng bag ved famme med Henfyn til 
Stoffet, uden af iagttage nogen ſtor Overgang iFarvers 
ne. — En Dame, der ſtemmer fin Luth og en anden, der 
vaſker fine Hender i et Solvbekken, der holdes for bens 
deraf en Kammeriomfrue, høre til hans fortrinligfte 
Stykker. Hans Varker ere fieldne, fordi han arbeidede 
langſomt, men man gjør meget af dem. Hans Leves 
maade var regelmaſſig og man tilffriver hans alt for 
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vedholdende Arbeide hans tidlige Dod. Han bøde nem⸗ 
lig 1658 i Amſterdam. 

Meurſius (Johan) født i Utrecht 1579, blev 
Profeſſor i Leyden. 1610, neſte Mar Hiſtoriograph for 
Holland. For af undgaae Ubehageligheder, hvilke han 
ſom en troe Tilhænger af Barneveldt og de patriotiſt fins 
dede var udfat for, begav han fig til Danmark, hvor han 
blev anſat ſom Profeſſor i Hiftorie og Politik ved Sorøe 
Akademie, 1625 blev han fongelig danfÉ Hiſtoriopraph 
og døde den 20de Sept. 1639. Hans talvige for det 
mefte de græffe Oldſager betræffende Skrifter vidne om 
hans udmærfede Samtferflid og udbredte Læsning , men 
ere igvrigt blotte SMaterialiemaganter., uden Smag og 
Aand, tit endog famfede uden Ordin, faa at de forſt 
under critiffe og fmagfulde Bearbeideres Hænder kunne 
ſkaffe nogen Nytte. Det famme gjelder om hans Dans 
marks Hiſtorie, der dog er bleven forfynet med vigtige 
Anmærfninger af Gram. Hans archaologiſte Skrifter 
findes ſamlede i Grævii og Gronovii Thesauri antiqui- 
tatum, Lamii Florents beførgede en Samling af alle 
hans Varker 1741:1763, XII, Vol, £ol, 

Meuſel (Johan Georg) blev født den 17de Marts 
1743 i Eyrichshof, i det franfiffe Riddercanton Baus 
nad, hvor hang Fader var Cantor, beføgte fra 1755 
Raadsſkolen og fra 1758 det afademiffe &Gymnafium i 
Coburg, gif 1764 til Univerfitetet i Gottingen, hvor 
han blev Medlem af det hiftorifEe Inſtitut og der philolo⸗ 
giffe Seminarium, erholdt for et i Gottingen udgivet 
Skrift Magifterværdigheden af det philofophiffe Facultet 
i Wittenberg og vendte fig derpaa 1766 til Halle, hvor 
han med Bifald holde Forelæsninger, indtil Gan 1769 
blev falde ſom Profeſſor i Hiftorien til Erfurt og ſamme 
Aar Blev udnævnt til quedlinburgſt Hofraad. Siden 
1790 [ever han ſom brandenburgſk Hofraad, Profeſſor i 
Hiſtorien og Medlem af mange lærde Selffaber, i Erlan⸗ 
gen og gjer fig endnu i fin hoie Alder fortjent ved Fores 
læsninger og Skrifter. Han har med lige Held forføgt 
fig i Statiſtiken, den almindelige Hiſtoriekundſkab, 
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Kunfi: og Literaturhiftorien, ifær har han udmarket fig 
i de fo ſidſte Fag. Hans gelehrtes Deutſchland (ste 
Ausg. Lemgo, 1796) hans Lericon der vom Jahre 17509 
bis 1900 verſtorbenen deutſchen Schriftſteller (Leipzig, 
1802) hans Bearbeidelſe af B. G. Struvs bibliothe= 
ca historica (21 Bd. 8, ufuldført) ere med Henſyn 
til Samlerflid, Nøiagtighed og Fuldftændighed de enes 
ſte i fir Slags. Til Kunſthiſtoriens Befordring bidrog 
han ualmindeligt meget derved, aft han paa en Tid, da 
man i Tydſkland neppe begyndte at bearbeide enfelte 
Dele af ſamme, alerede foretog fig ftørre Samlinger 
(deutſches Kuͤnſtlerlexicon, Lemgo 177851789,2 Bd. 8. 
Miſcellaneen artiſtiſchen Inhalts 1:30 Hefte, Erfurt 
1779; Muſeum får Kuͤnſtler und Kunſtliebhaber 1518 
St, Mannheim, 1787; Neues Muſeum 2c. 114 St, 
Leipzig, 1794; Neue Mifcellaneen art. Inhalts 1114 
St. L. 1795; Archiv får Kuͤnſtler und Kunſtliebhaber, 
Dresden, 1803). Af Statiftifen, hvorover han forſt holdet 
Forelæsninger i Erlangen, har han gjort fig fortjent ved fin 
Anleitung jur Kenntniß der europaͤiſchen Staatenhiſtorie 
(4 Aufl. Leipzig, 1300, 8); Literatur der Statiſtik (Leips 
sig, 1306, og 1807, 2 Bd. 8.) og ved fin Lehrbuch der 
Statiſtik (3de Aufl. £. 1805. 8.) Af den almindelige 
Hiſtorie har han ligeledes Fortjenefter ved adffillige Jours 
naler (fortgeſetzte Betrachtungen uͤber die neueſten hiſto—⸗ 
riſchen Schriften, Halle 1774 ꝛc. nebſt Fortſetzungen) og 
Samlinger (der Geſchichtforſcher, Halle 1775). Min— 
dre heldigt fremtraadde ban ſom Hiſtorieſkriver med fin 
Frankerigs Hiſtorie (ſom 35te⸗39te Deel af den almiß⸗ 
delige Verdenshiſtorie) og i ſin Ledetraad til Lerdommens 
Hiſtorie (1.» 3 Afd. £. 1799 2ꝛc. 8.). J ſidſte Vark har 
den altfor ſtore Rigdom paa Materialier et tilladt ham 
at blive Mefter af fit Stof. 

Mexico eller Nye-Spanien, et ſtort Land i Nords 
amerika, tilhører Spanien og blev erobret af Ferdinand 
Cortes. i Aarene 159 til 1529. Det begrandſes mød 
Nord af Nye: Merico og Mar vermejo, mod Syd af 
Landtungen ved Panama, mod Øft af den mexicanſte 
Havbugt og mod Veft af Sydhavet. Climatet er meget 
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forſkjelligt. Ved Sokyſterne er det hedt, fugtigt og 
uſundt, i de hoiere Egne temmelig koldt; de ovrige ins 
dre Landſtrog ere frie for alt for for Hede og Kulde, og 
Qvæget bliver hele Aaret igjennem under aaben Himmel. 
Hovedprodufterne ere Bomuld, Sukker, Tobak, Indi— 
go, Riis, Vanille, Ingefer, Jalappe, Farvertræe, 
Silfe, Balſam, Cochenille og Cacao; dets ftørfte Rigs 
dom beroer paa Guld: og Solvbjergverkerne. Enhver, 
Dev opdager en Guld- eller Solvaare, tør bearbeide den, 
naar han betaler Kongen = af Udbyttet. Mftfyften af 
Merico ev øde og bedekket med uigſennemtrongelige Sko—⸗ 
ve, hvorved den ſikkres mod fremmede Fienders Angreb. 
Man regner de famtlige Indbyggeres Antal i Gammels 
og Nye: Merico til7 Millioner. Kronen Spanien lader 
Mexico regiere ved en Vicekonge, der ſedvanligt udnæv- 
neg paa fem Aar og udøver en meget for Magt. Kun 
Hovedſtaden Mexico har ligeſom Cuſco i Peru Tilladels 
fe til at folicitere eller føre Befværinger ved Hoffet ved 
Affendte. Landet inddeles i Intendantſtaber. For 
nærværende Tid ev en ſtor Deel af Indbyggerne i Oprør 
mod Regjeringen. Hovedſtaden Mexico ligger i en 
Søe, der er 30 Mile i Omkreds. Den er Sædet 
for Vicekongen, Erkebiſtoppen og Audiencian; den 
har og et Univerſitet og en Mynt. Man anſeer den 
for den regelmæsfigfte Stad i Verden, da den dans 
ner en. fuldkommen Fiirkant eg har fnorlige Gader. 
Huſene ere ei meget høie formedelft de hyppige Fords 
fEjelv. Staden har fem Tilgange, men hverken 
Porte ellev Volde. Den lider hyppigt af Overſpommel⸗ 
fer Gom Middelpunktet for Handelen mellem Xmeris 
fa, Spanien og Oftindien er den Sædet for de rigeſte 
Kjsbmend. Indbyggernes Antal regner man til 
150000. Som meget fjerne Havne for Mexico fan 
man anfee Acapulco ved Sydhavet og Vera Cruz ved den 
mericanffe Havbugt. 

Mexico (Nye) er et ſtort Land i Nordamerika, 
der mod V. grændfer til Californien og Mar vermejo, 
mod Syd til Mexico, mod ØF til Louiſiana og mod 
Nord til Qvivira. Det blev opdaget 1553 af Spanie⸗ 
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ren AntonDefpejo fra Cordova, er bjergigt, men frugtbare 
og leverer meget Guld, Sølv, Chryſtal og Smaragder. 
Lander beboes af forſtjellige Folk, der et ſtaage i nogen 

Forbindelſe med hverandre og tildeels ere omvendte til 
den chriſtelige Trohe. Hovedſtaden er Santa ge. Her 
reſiderer Gouverneuren, hvis Herredomme tillige ud— 
ſtrekket ſig over Nye Navarra og Californien, hvor 
Spanierne have nogle adſpredte Colonier. (Sammenl. 
ſpanſt Amerika). 

Mey, en Kunſtner bekjendt af fine Korkarbeider, 
tod kilſidſt ſom Conditor og Hofofficiant i Tjeneſte hos 
den forrige Storhertug af Frankfurt. Over 20 ar tide 
ligere var han i Tjenefte hos Rigsgreven af Oftein. Ale—⸗ 
rede dengang begyndte han ſine Korkarbeider og hans 
Principal, der var en varm Ven af Kunſterne, lagde 
felv Haand paa Verket med, Hans forſte Arbeide & 
Kork var etTaarn. Men dengang var Korkens Elaſtici⸗ 
tet ham en faa mægtig Hindring, at han tvivlede om nos 
genfinde at bringe ef ſtort Kunſtprodukt iftand i denne 
Maſſe. Efter nogen Tids Forløb vendte hans Tilbøies 
ligheder til diſſe Arbeider tilbage paa en lidenſtkabelig 
Maade. Men,” da han intetfteds fandt nogen Anviis— 
ning dertil, da han ei engang kjendte de nødvendige In⸗ 
ſtrumenter, og hverken befad Leilighed eller Kundſkab til 
at lade dem forfærdige, og, da han altfaa blot kunde 
gjøre fjerne Forberedelfer, faa vilde han maaſkee igjen 
have maattet opgive fit Forſet, hvis ei Synet af en ro⸗ 
merfE Korkmodel og Dalbergs Raad havde opflammet 
ham til Standhaftighed. Saaledes lykkedes det ham 
endeligt at overvinde een Hindring efter den anden. In— 
den fort Tid: havde han ei alene felv forfærdiget fig de 
nødvendige Inſtrumenter, men og gjort fig fortrolig 
med Haandgrebene, der ualmindeligt lettede hang Ars 
beid, Siden har han i Kork eftergjort en Mængde are 
chitectoniſte Mindesmerker, fom Theatre , Temple, 
Porte, Triumphbuer, Slotte med ligefaa megen Siir—⸗ 
lighed fom Noiagtighed og Rigtighed efter Forholder i 
det Smaae. ; 
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Meyern (Wilhelm Frederik) for nærværende 
Tid keiſerlig oſterrigſt Capitain i Generalſtaben, 
blev født 1760 i Franken og erholdt tidligt en 
Opdragelſe, der var lige gunfig for hans Tilø 
bøielighed til Militairſtanden og til lærd Tænfen 
og practiſt Forſten. Efterat han nogen' Tid havde tjent 
i Artilleriet, tog han fin Afſteed, gjorde ſtore Reiſer i 
England, Skotland, Tydſtland, Polen, Ungarn, hele 
Italien og Grekenland og opholdt fig i nogen Tid i Con— 
ſtantinopel og paa Sicilien, om hvilfe Lande han erholdt 
den rigtigſte og dybeſte Kundſtab, da han ligefaavel ef— 
terforſtede Folfeflagenes Levemaade, Characteer, Love 
og Forfatning fom Naturen i dens mangfoldigſte Forhold. 
Ci mindre Opmarkſomhed fEjenfede han Handelsindret⸗ 
ningerne, Krigsveſenet, Statshuusholdningen, Hiſto— 
rien og ifær den dannende Kunſt. Af diſſe BefEuelfer og 
Forſkninger ſkabte hans vakte, dybt grebne Sind det lis 
gefaa aandrige fom originale Vær, , Dya Was Gore i 
fem Dele, Gvilfet et vakte liden Senfation i den tyde 
Literatur. Lidenſkabeligen yttres i denne Bog Ideerne 
om Frihed, Fedreneland og Tapperhed. Meyern forts 
fatte fine Reiſer ſaavelſom fine Studier, overalt virkſom 
og indgribende. Tidligt raadede han i Pſterrig til Lands 
værn og Landſtorm, og, da fiden (1809) Folfebevæbnins 
gen virkelig fandt Sted, hjalp han til med Raad og 
Daad og traadde felv igjen formeligt i Tjenefte. De 
vigtigfte Udarbeidelſer over almindelige militære Gjen— 

ſtande bleve ham overdragne og hvad han leverede var 
ftedfe eiendommeligt, aandrigt og practifE tillige. Avis 
man i Slaget ved Wagram havde fulgt bang nyttige Raad 
vilde meget været forebygget. Hans Planer gif almin— 

deligt med driftige Sving ud vaa et høit Maal, hvis 
Ovnaaelfe hverken var vanffelig eller betænfelig, men 
hindredes for det mefte ved Nodvendigheden af fremmed 
Mellemkomſt. J Aaret 1813. fif hans Kraft nyt Liv i 
Udforelſen af gamle Ideer; han hialp ivrigt til at bes 
væbne Folket ved: Rhinen og øve deri i Vaaben. Hans 
ſtore Kjendſtab til Kunſterne gav Anledning til at han i 
Aaret 1815 fra øfterrigfE Side beſtemtes til at beſorge 
Tilbagefendelfen af de fra Italien af de Franſte røvede 
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Kunſtſkatte. Siden begav han fig med den Blittelg Dr £ Ge⸗ 
ſandt Grev Kaunitz til Madrid. 

Mezeray (Francois Eudes de), Frankerigs Hiſto⸗ 
riograph, var født 1610 i Ry i Nedre-Normandie. 
Hans Fader var Chirurgus og heed Eudes. Han antog 
Mavnet de Mezeray af en ved Ry liggende Landsbye, da 
hjan i Paris begyndte at leve af fir Forfatterffab. Forſt 
opofrede han fig Digtefunften É hvilken han dog ſnart, 
efter fin Ven, Digteren Des-Ivetaux's Raad ombyttede 
med Hiſtoriens og Politikens Studium, Denne forfkaf⸗ 
fede ham og en Piads ved Artilleriet (fom Officier Po- 
inteur), hvilken han beflædede med ftor Utilfredshed, 
pas to Tog til Flandern, hvorpaa han tog fin Afſteed 
og begravede fig blandt Bøger og Manuſkripter i Colles 
gium Sainte Barbe i Paris. Hertugen af Ridelieu, 
der gjerne ſogte af gjøre fig Lærde iſer Hiſtoriker fors 
bundne, fif Underretning om hans ubemidlede Omftæns 
digheder og hang Forfæt at fErive en Frankerigs Hiſtorie, 
ſendte ham 900 Livres i en Pung med fit Vaaben og 
blev fiden ftedfe hans Velynder. Opmuntret herved ud” 
gav han alerede 1643 den førfte Deel af fin Frankerigs 
Hiſtorie (Fol.) og erholdt til Belønning Titel af Franke⸗ 
rigs Hiſtoriograph og en Penſion af 4000 Livres. Den 
anden og tredie Deel udkom 1646 og 1651. Fra 1649 
var han Medlem af Videnffabernes Akademie og blev 
1675 ſammes beftandige Sekreteer. Han var ogfaa 
Medarbeider i Dictionnaire de l'Académie. Et Ud— 
tog af hans ſtore Hiſtorie udkom under Titel Abrégé 
chronologique-de l'histoire de France, 3 Vol, 
4 (Amſterd. 1673, 6 Bd. 12). " Den er meget beds 
reend Hovedverket, og hans Venner bjalp ham dermed. 
Han fremfatte deri en Beretning om Oprindelſen til de 
franffe Afgifter med meget frimodige Bemærfninger. - 
Minifteren Colbert iretteſatte ham derfor. Han lovede 
Forandringer i den næfte Udgave, hvilfe dog fun var en 
fvag Formildelfe med den Tilfætning at han gjorde dem 
tvungen Colbert berøvede ham derfor Halvparten af 
hans Penfion, og, da han knurrede derover ogfaa den 
anden Halvpart. Mezjeray erklærede derpaa, han vilde 
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ei videre fortfætte fin. Frankerigs Hiſtorie, og, for af 
man kunde vide hvorfor,, indjluttede han de ſidſt erholdte 
Penge ien ÅSfFe og fÉrev derpaa: „diſſe ere de ſidſte 
Penge, Jeg bar erholdt af Kongen. Han har holdt op 
at betale mig, og Jeg har holdt ov at tale om ham.“ 
Overalt var frie, tit endog drøi Yttring af bvad han 
holdt for Sandhed eet af de fornemſte Træf i hang ved 
mangehaande Synderligheder ei uintereſſante Charac— 
teer. „Laroques Levnetsbeſkrivelſe““ (tager foran Am— 
ſterdammer⸗ Udgaven af hans Abrégé chronologique. 
Hans Skrifter bære hans Characteer; Stilen ev. almins 
delig og urigtig, men hvad han figer, ftaaer der klart, 
beſtemt og frit. Sai viſſe Hieblikke hæver han fig endog 
til en Tacitus's Hoide og fEildrer en heel Characteer med 
eet ſterkt Træf. Derimod regnede han fig ei en Undiag⸗ 
tighed til Onde, hans frore Hiſtorie er fuld deraf, Udto— 
get mindre. Blandt hans øvrige Skrifter udmærvs 
fer hans Traité de. Porigine des Francois: ved 
overordentlig Lærdom. Man tillægger ham og nøg= 
le Satirer over RBegjeringen under Navn af Sands 
ricourt, der ev en Blanding af Lune, lav Spog 
Quodlibets, undertiden ogſaa Vid og Lærdom. Hans 
Liv var ei frit for Udfvævelfer, Han dode den 19de Jus 
li 1683. fun: | 

Mezzotinto. Med dette italienfe Udtryk beteg⸗ 
net, man i Maleriet Mellemfarvernea: de garver, der 
fremfomme ved to. Farvers Overgang i hverandre. Sftes 
det for Benævnelfen Mezzotinter bruger man ogfaa virs 
keligt oftere Udtrykket Mellemfarver, "undertiden og 
halve Farver, brudte Farver eller og ligefrem Tinter. 

Michaelis (Johan Benjamin), en aft for tidlig 
død tydſk Digter, var født i Zittau i Ovrelauſitz af ubes 
midlede Forældre 1746 og beføgte det derværende Cnms 
naſium. Gellerts og Kleifts Værker faavelfom et Bind 
af Berliner: Literaturbrevene, der faldt ham i Hænderne, 
vakte tidligt hans Tilbøielighed til Poefie, Somen 
Prove derpaa fendte han mod Slutningen af fine Sko⸗ 
leaar et Digt til Gottſched, hvem hang Lærere havde nævnt 
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ham ſom en for Mand og ifær ſom en Canal til Stipen⸗ 
bier og Friborde. Gottſched fvarede ham opmuntrende. 
% Aaret 1765 gif Midjaelis til Leipzig, hvor ban det 
førfte Aar uden al Underftørtelfe tilbragte et Cremits 
Liv, uden at lade fig nedflaae ved den meeſt tryk— 

fende Nød. Af Pligt beføgte han undertiden Gottſcheds, 
af Tilbøielighed Gellerts og Erneſtis Leretimer. Men 
til vedholdende Flid var han ei ſtikket. Denne Mans 
gel erftattede han ved en heldig Opfattelſesgave. Blandt 
de Gamleagtede han fornemmelig Virgil, Horats og 
Juvenal; af de Franſte kom Boileau aldrig af hans 
Bord. Den tydffe Digtekunſts Fædre fra Opitz til Hals 
lev hædrede han ſerdeles. Medicinen og dens Hjelpevis 
denſkaber indgjød ham ſtor Ulyſt, jo noiere han lærte at 
fjende ſamme; ligefaaliden Luft følte han til Philoſophie 
og Hiſtorie. Hans eenſomme Timers Beſtjeftigelſe 
havde hidtil været Digte, og for Storſtedelen Fabler. 
Han havde derved aldrig tenkt paa at faae dem trykte; 
fun i den yderſte Nød befluttede han efter fine Venners 
Baad at tilbyde en Boghandler dem. Ei uden Vanſtke—⸗— 
lighed erholdt han et Honorar af 10 Daler for fine Fab⸗ 
ler tilligemed nogle Sange og Satirer. Diffe forſte 
Forføg fandt den gunſtigſte Modtagelſe. De fſkaffede 
ham Gellerts, Weißes og Øfers Bekjendtſtab og Velvils 
lie. Den fidfte anbefalede ham til Gleim, der Faffede 
ham et lille Stipendium af det halberſtadtſte Domcapitel 
og underholdt en fortrolig Brevverling med ham. Da det 
nye Skueſpilhuus fulde opføres erholdt Michaelis ved 
Dfer det Hverv af forfærdige Bygningstalen. Derved 
blev han Publikum bekjendt. Han fik mange Beſtillin⸗ 
ger til Leilighedsdigte, hvorved han vilde have forbedret 
fine Omftændigheder endnu mere end han gjorde, hvis ſli⸗ 
ge Arbeider ei alt for meget havde ſtridet imod hans Tils 
boielighed. Imidlertid ſorgede Lykken videre for ham. 
Foruden en Plads i Convictorium erholdt han eet af de 
betydeligſte medicinſte Stipendier. Medicinens Stu— 
dium blev ham imidlertid ſtedſe mere forhadt; han falde 
1763 i en Nerveſygdom, der nødte fam til paa et halve 
Aar af begive fig hjem, og hvis Følger dy. aldrig fors 

IM 2 
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vandt. Efterat han var kommet ſig rev han ſig gandſke 
los fra Medicinen. Leilighedsdigte udgjorde nu hans 
eneſte Indtegt, og Noden tvang ham andengang til at 
blive Forfatter. Han udgav et Udvalg af hans Digte 
under Titel af: Einzelne Gedichte, paa hvis Drøftelfe 
han havde anvendt et heelt Mar. Endeligt erholdt han 
mod Slutningen af Aaret 1769 paa Anbefaling af fine 
Venner Weiße, Garve og Engel, en meget fordeelagtig 
Hovmeſterplads i een afde anfeeligfte Kſobmandsfami— 
Tier i Leipzig. Aaret derpaa blev han faldt til Hamburg 
for at beførge den hamburgſke Correſpondent. Ci iſtand 
til at ſtikke ſig den dertil nødvendige Orden og Punkt⸗ 

lighed, blev han fort efter Theaterdigter ved der ſeilerſte 
Selſkab. Men ogfaa denne Forbindelfe var af fort Vas 
righed. Selſtkabets Forfatning blev ſtedſe flettere, og 
Michaelis, der var fiedaf den megen Omreiſen og det 
uregelmæsfige Liv begav fig til Gleim, hvor han tillige 
færte at fjende, Sacobi, Klamer Schmidt, Lichtwer, 
Rochow, Bergfer, der gjorde ham hans Opholdsſted 
til et fandt Parnas. Han ſyſſelſatte fig med Udfiilnins 
gen af nogle Operetter, med poetiſte Breve, hvoraf 6 
Hefter udfom 1772 og med Forbedringen af fine 
trykte Digte og fine Fabler, da en Bryſtſygdom afbrød 
hans Virkſomhed og bovtrev ham den Zote Sept. 1772. 
Tydſkland tabte i ham en Digteryngling, hvis føre 
ſte ſtjondt ufuldkomne Forſog berettigede til ſtjont 
Haab. 

Michaelis (Johan David), Ridder af den fonges 
lige fvenffe Nordſtjerneorden, Juſtitsraad og Profeffor i 
Philoſophien i Gottingen, var en Søn af Digteren Chris 
ftian Benedict Midaelis og født 1717 i Halle. Han ftudes 
rede her efterat han havde forladt Waifenhufet 1733, 
Theologie tilligemed Sprog, læfte Collegier fra 1740, 
reifte det følgende Aar til England og kom tilbage til Halle 
over Hamburg 1742. Nu fortfatte han fine Forelæs- 
ninger indtil han 1745 blev faldet ſom Privatdocent til 
Gottingen med en ringe Gage. Det næfte Aar blev han 
overordentlig Profeffor i Philoſophien, 1759 ordentlig 
Profeſſor, men eii de orientalſte Sprog, ſtjondt han 
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holde Forelæsninger i dem alle. Hans Forelæsninger 
bleve talrigt beſogte, og villige havde han fra 17535 
1770 Directionen for Goͤttinger- gelehrten Anzeigen 
faavelfom ved Videnſkabernes Societet. J Aaret 1764 
erholdt han Prædifat af Hofraad og blev paa en franfE 
Generals Anbefaling Correſpondent ved Indfkrifternes 
Afademie i Paris. Aaret forhen havde Kongen af 
Preuſſen villet tage ham i Tjeneſte; men han afflog det 
ved Ovintus Icilius gjorde meget fordeelagtige Tilbud. 
Siden blev han et alene Ridder af Nordſtjerneordenen, 
men og 1788 Geheime-Juſtitsraad og 1789 Medlem af 
Indſkrifternes Akademie og det londonſte Videnſkabers 
Societet. Han dode i Aaret 1791. Udruſtet med de 
meeſt udbredte Kundſtaber, der omfattede ſelv de Gjen— 
ſtande for den menneftelige Viden, der laae uden for 
hans egentlige Fag, den theologiffe Philologie, og ſom 
han paa det heldigſte vidſte at fætte i Forbindelſe dermed, 
virkede han hæderligt for fin Tidsalder og for Efterver— 
denen ved mundtlig og fEriftlig Underviisning. Alle 
Orientaliſter i Tydſtland lævte af ham, om ei ved mundt⸗ 
ligt Foredrag, faa dog ved Underviisning af hans Være 
fer. Til diffe høre: en hebreiſt Graͤmmatik; chaldeiſt, 

ſyriſt, arabiſt Grammatik; Supplementaad Lexica 
hebraica; Overſeéttelſe af det gamle Teſtamente; Ind⸗ 
ledning til det nye Teſtamente med Tillæg til tredie Ops 
lag ; moſaiſches Recht ꝛc. For den, egentlige Theologie 
fErev han et Compendium théologiæ dogmaticæ, 
der fiden udkom gandffe omarbeidet i en. tydſt Udgave. 
Hans Dogmatik tilligemed hans Bibeloverfættelfe havde 
betydelig Deel i den fyftematife Theologies Reform. 
Hiſtorie, Geographie og Naturkyndighed, ſaavidt Ori— 
enten angik, vandt betydeligt ved hans Beſtrabelſer, ſom 
f. Er. hans Essay sur Pheure des marées dans la 

mer rouge, hang Spørgsmaal til et Selſtab af lærde 
Mænd, hang Geographia Hebræorum extera og 

hans Udgave af Abulfeda beviſe. Alle hans Skrifter 
røbe philoſophiſt Aand; Gan fErev ogfaa over nogle phis 
loſophiſte Gjenſtande f. Cy. over Principium indiscer- 
nibilium øg vandt 1762 en af Berlinerakademiet 
udſat Priis om Meningernes Indflydelſe paa Sproget 
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og Sprogets paa Meningerne. Han vifte fig ſom Polis 
tiker i fit Reſonnement over de proteftantiffe Univerſi— 
teter i Tydſtland. Hans fvagefte Side er hans Smag 
i Digtekunſten, hvorfor og de Dele af hans Bibelvark, 
fom indeholde de poetiffe Bogers Overfættelfe tilfreds⸗ 
ſtille mindſt. 

Michelſon (Johan von) en udmærket rusſiſk Ge⸗ 
neral, Ridder af flere rusſiſte Ordener, blev født 1740 
ſandſynligt i Licfland, traadde 1754 i rusſiſt Krigstje— 
neſte ved Garden, tjente i Syvaarskrigen, blev ſaaret 
af et Bajonetſtik i Slager ved Zorndorf og befordret til 
Premier⸗Lieutenant; i Slagene ved Zuͤllichau og Frank⸗ 
furt ander Oder 1758 blev han bleſſeret af tre Kugler og 
ophoiet til Capitain. J Aarene 1769 og 1770 bivaa⸗ 
nede han Tyrkekrigen form Major og blev faaret i Armen 
i Slaget ved Larga. J Aaret 1771 commanderede 
han et ſerſtildt Detaſchement i Polen og udmarkede fig 
ved Mod og Tapperhed. Han bivaanede under Suwas 
row Indtagelſen af Crakau, commanderede fiden ved 
Lublin og erhvervede fig en glimrende Hæder. ved fin 
Tapperhed, Mildhed og Uegennyttighed. Ved Radom 
ti fsiede han Marſchal Pulawſky, der truede hele Russ 
land og vakte ſtor Bekymring hos Keiſerinde Catharina, 
et fuldkomment Nederlag og reddede Kong Stanislaus 
af Polen af hans Hender. Men fortrinlig vigtige vare 
hans Tienefter imod Oproreren Pugatſchef (1774), 
hvem han efter flere Seire drev i en Orken, hvor han af 
Levningerne af fit Partie blev udleveret til retfærdig 
Straf. Til Belønning herfor blev Michelſon Oberft. 

den rusſiſt-ſvenſte Krig commanderede han ſom Genes 
rallieutenant under Grev Mußin Puffin, nødte Gus 
ſtav 3die til at ophæve Beleiringen for Frederikshamm, 
erobrede 1739 det hele fvenfEe Landffab Sawolar , og 
ſendtes derpaa efter eget Forlangende til den ftore Ar— 

mee i Moldau imod Tyrkerne. Her commanderede han 
under Potemkim Obfervationscorpfet ved Iſmail. Keis 
ferinden udnævnte ham til Major ved Livvagten og Chef 
for Garden til Heſt. Han bidrog paa denne Poſt meget 
til det heldige Udfald af Krigen mod Sverrig. J Aas 
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ret 1805 ſtodte han ſom General for en Diviſion til Ku⸗ 
tuſow i Maͤhren og var med i Slaget ved Auſterlitz. J 
Aaret 1806 erholdt han ſom General af Cavalleriet 
Overanforſelen over de i Moldau, Wallachiet og Bess 
arabien indrykkede rusſiſte Armeer, beſatte Fæftningers 
ne Choczim og Bender, indſluttede Iſmail og ſlog Tyr⸗ 
kerne ved Turbatz og Cſardartsm og holde fit Indtog i 
Bukareſt. Men de mange Krigsftrabadfer havde fvæbs 
ket hang Legeme; han bukkede under for Gigtſygdom og 
døde ved Slutningen af Aaret 1806. 

Midas (2) en Søn af Gordius og Cybele, var 
een af Phrygiens ældfte Songer, om hvilfen Fabelen 
fortæller tnangehaande Sagn. Da han endnu fom Barn 
laae i Buggen kom Myrer og bare ham Korn i Munden, 
hvilket Sandfigerne udtydede ſaaledes, at han engang 
fEulde erholde ſtore Rigdomme. Da ban var bleven 
Konge, og Bacchus paa famme Tid drog igjennem Phry⸗ 
gien, foer Silenus vild og kom til Midas, der beværres 
de ham godt og derfor erholdt den philoſophiſe⸗ Lære, at 
den ſtorſte Lykſalighed var aldrig at være født, og den 
næfte efter denne, at døe ſtrax efter Fodſelen. Derpaa 
førte han Silen igjen til Bacchus, der ſom Beloßning 
tilftod ham at gjøre et Onſte. Midas ønffede, at alt 
hvad han rørte ved, maatte blive til Guid, og Guden 
tilftod hans Ønffe. Men fnart erfjendte Midas fin 
Uberænffomhed, da ogſaa Spife og Drikke, fom ban 
fEulde nyde, ved Berørelfen forvandlede fia fil Guld. 
Mu bad han Bacchus at rage ſin ſtrekkelige Gave tilbas 
ge. Guden opfyldte ogfaa dette Onſte og befalede ham 

at gaae op mod Strømmen af Floden Pactolus, dukke 
Hovedet ned i ſammes Kilde og bade fig deri. Derved 
gif den Egenſkab af forvandle alting til Guld over til 
Pactolus. Men denne Erfaring gjorde ei Midas forfigs 
tigere. Da fenere Apollo og Dan i Voeddekampen om 
hvo af dem der var den dueligſte Tonekunſtner, valgte 
ham og Tmolus til Voldgiftsmend, gav Midas Vans 
Syrinx Fortrinnet for Apols Lyra og blev derfor af 
Apollo ſtraffet med et Par. lange Wſelsgren. Midas 
beſtrobte fig vel for at fEjule denne upaſſende Hovedpynt 
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med ſin kongelige Hue; dog maatte han blotte ſit Hoved 
for fin Barbeer. Omendſkjondt Kongen under de haars 
deſte Trudfler paabød ham Taushed, trykkede denne 
Hemmelighed ham dog ſaaledes, at han for at fEaffe fig 
Luft, gravede et Hul i Jorden oa hvidſkede ned i ſam— 
me de Ord: „Kong Midas har Wfelsøren”, hvorpaa 
han tilfaftede Hullet, Men fort efter opvorede paa 
ſamme Sted Endeel Rør, hvilfe, faa ofte Vinden bevæs 
gede dem, ganſke tydeligt hvidffede de ovennævnte Ord, 
hvorved Hemmeligheden blev bekjendt over hele Landet. 

Middelburg ev Hovedſtaden i den nederlandſke 
Provinds Seeland og ligger paa Walchern. Den er en 
betydelig Stad med brede Gader, forſtjellige prægtige 
Bygninger og henved 18000 Indbyggere. Her findes 
et naturforſtende SelÆab et Videnſtkabers Selſkab, 
et Selffab til at befordre Maler-, Billedhugger og Byg⸗ 
ningéfunften 2c, Handelen er betydelig, og en Canal 
gaaer herfra til Vließingen. 

Middleton (Conyers) blev født 16893 i Richmond 
i Yorkſhire og blev af fin bemidlede Fader opdragen med 
"megen Omhyggelighed. J fit 17de Aar gif han til 
Cambridge, hvor fan 1707 blev Magifter og 1717 
Doctor. i Theologien og førfte Univerſitetsbibliothekar. 
J Aaret 1724 reiſte han, deels for at fryrfe fin Sunds. 
hed, deels for at tilfredsſtille ſit Hang til antiquariffe 
Kundſkaber, til Italien, men vendte tilbage til Engs 
land 1725, fordi de ftore Udgifter, han troede af maat⸗ 
te gjøre i Rom for fin Nations re, havde forftyrret 
hans Finanſer. Hans Liv var en Kjede af literaire 
Feider, og ikke lettelig har nogen Lerd revet. elfer fors 
anlediget flere Pamphlets end han. Han døde 17521 
Cambridge af en. fnigende Feber. Hans HovedværE 
the history of the life of M, T, Cicero udfom 

førft i London 1741 ito Quartbind. Uftridigt fortjens 
ner Middleton een af de forſte Pladſer blandt Biogra⸗ 

pherne, omendffjøndt man ei uden Grund beſtylder ham 
for, at han har været uheldig i Overſattelſen af Ciceros 
Breve og ej har forſtaaet af give fin Stiil Correcthed og 
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Préciſſon nok. De fortrinligſte af hans øvrige for 
Storſtedelen theologiffe og antiquariſte Skrifter ere 
trykte ſammen under Titel: Miscellaneous works of 
the late reverend and learned Conyers Middle- 
ton &c.4 Quartbind. Hans Stridigheder med Bente 

lev, der for hans Kjerlighed til Muſikken kaldte ham 
Spillemanden, foranledigede en Broſchure: Remarks 
paragraph by paragraph upon the proposal lately 
publish'd by Richard Bentley for a new edition 
of. the greek testament and latin version, Lon- 
don 1721 hvorved han lærde Modſtander bevægedes til 
at opgive fit Forehavende at [levere en critiſt Udgave 
af det nye Teftamente. 

Midgardsormen et ſtrakkeligt Uhyre, ſom Lofe 
avlede med Jettequinden Angerbode. Den foreſtilles at 
omgive hele Jordkloden og ſtal være med ved Ragnarokr 
i Kampen mod Guderne. 

Middag er det Hieblik, Hvori Solens Middels 
punkt gaaer igjennem et Steds Meridian. (See 
Culmination). Aſtronomerne begynde Dagen fra 
Middag og tælle 24 Timer efter hverandre til næfte 
Middag: Efter den borgerlige Tidsregning i de flefte 
europæiffe Lande regner man fra den ene Middag til den 
anden to Gange 12 Timer og lader Dagen begynde med 
Midnat. Saavel den aftronomiffe fom borgerlige Tidss 
regning retter fig efter den fande Middag, der angives 
ved Soluhre, Gnomoner og andre Midler. Middel: 
Middag er forfjellig fra den fande; denne kommer 
ſnart tidligere fnart fildigere end hiin og er den fun lig 
fire Gange om Aaret. 

Middagsflade kaldes den Flade, ſom tankes 
igjennem Toppunktet og Verdensaxelen og ftaaer lodret 
faavel paa Horiſontens ſom Eqvartors Flade. Skyg— 
gen afen lodret ſtagende Stof befinder fig i den ſande 
Middags Oieblik i Middagsfladen. 
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Middelalderen. Man har træffende ſammenlig⸗ 
net Oldtiden, hvori det fandfelige Indtryk var herſken⸗ 
de, med Menneffets Barndom, og med Rette faldt den 

nyere Tid formedelft dens overveiende Tilbøielighed tilRes 
flerion og dens mere ſedelige Retning, Menneffers Mands 
domsalder: med lige Ret funde man falde Middelalderen 
(Tiden fra det veſtromerſte Riges Undergang eller mere 
indffrænfet fra Carl den fore til Reformationen) Mens 
neſkets Ynglingsaar et alene formedelſt Stillingen mels 
lem den gamle og nye Tid, men ifær for dens Bæfen, thi 
hvad der er Ynglingen Egent, ſtolt Følelfe af fin perſon⸗ 
lige Kraft og frodfig Tillid til famme vaa den ene Side 
og høi Sinds-Pirrelighed og let til Enthuſiasmus hævet 
Modtagelighed for høie Ideer paa den anden, udmarke— 
de gandffe eiendommeligt den faa kaldte Middelalder, 
Efterat Oldtidens Egoismus havde naaet fin ftørfte fig 
felv tilintetgjørende Høide i det romerſte Univerſalde— 
fvotie og ſammes Sandfelighed i Verdenshovedſtadens 
Yppighed, henflæbte Menneſkeſlegten fig adffillige Aars 
hundreder i et. characteerloſt Halvliv, indtil Nordens kraf— 
tige Sønner, der udbredte fig over hele Veſten, aabnede 
en Epoche, ſom man dog fun eenfidigt, kunde fammens 
ligne med enfelte af Oldtidens Nationers Heltealder, 
thi, foruden den modige Trodfen paa egen Kraft, den 
friſte LidenÆabelighed, der ene characteriſere hine og 
hos de nordiſke Folk erholdt rig Nering ved nye Seire, 
beſadde diffe og hiin varme Enthuſiasmus for det Hoie 
og Hellige, der gjør Middelalderens Hiftorie faa tilloÉs 
fonde. Hine to Hovedtræf af den Tids Menneſtkehed 
forflare hiin Tids mange fremſtikkende, faa aldeles eiens 
dommelige Phoenomer; den forflarer ſamme bedre end 
den almindeligt for høit anfatte Sammenſmeltning af 
den barbariſte og romerffe Characteer, thi Romerne havs 
de ingen, og de nye Nodvendigheder, Tydſkerne ved dem. 
lærte at fjende, have blot beſtemt Yttringerne af deres 
Veſen, ei dette felv. Dette gjelder endog om den meeſt 
indfivdelfegrige Gave, Nordlenderne modtoge af Rom, 
nemlig Chriſtendommen. Trods paa egen Kraft, iverſyg 
Overdrivelſe af Ideen om perfonlig Frihed vare Kilderne 
til Lehnsveſenet og Naveretten ſaavelſom Stadlivet, 
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Gilder og Laug; hiin Tids Enthuſtasmus var Kilden 
tilden yndede og høie Moefie, der dengang blomſtrede 
ligefom den paa den anden Side i fin henſigtsloſe Blind— 
hed gjorde Munkevéſenet og Hierarchiets Uddannelfe 
mulig: begge Hovedmomenter avlede i deres inderlige 
Forméling Ridderſkabets fynderlige Phoenomen. Hvor⸗ 
ledes Germanneren ſtedſe betragtede det ſom en hellig 
Ret, af hjelpe fig ſelv overalt ved egen Kraft, og derfor 
vifte den meeſt haardnakkede Ulyſt til Tvang for Dom— 
ftolene, faa af en ordentlig borgerlig Forfatning fildigt 
udviflede fig i nogle af Veftlandene, og i andre aldrig, 
hvorledes derimod enhver Magtig efter Godtbefindende 
og Purigheden til Trods betjente fig af de Fordele, Overs 
magten ſtjenkede og anfaae for Ret hvad hans Arm fors 
maaede, er viift i Artiklen Landefred. Nodvendigheden 
bragte ſnart Lehnsveſenet iſtand, da Enhver, der onſkede 
at beſidde nogen Magt behøvede en Mengde Tilhængere 
og Ajelpere, og de Svagere behøvede en Beſkytter imod 
Tiderne Vold. Kampen mellem Vafallernes Fordringer 
og Rettigheder og ten kongelige Magt frembragte lidt ef— 
ter lidt vore Statsformer (See Lehnsveſenet). Lehnévæs 
fenet opfyldte de europeiſte Starter med en utallig Mængs 
de Landbefiddere, der igjen havde Hare af Vaſaller under 
fig, beſtyttedes af Landsherren og vare ſtedſe ruſtede til 
Krigs  G deres Stolthed Éjendte de ingen Lov uden 
Wrens felvffabte og de foragtede alle Ubemidlede, alle, 
fom ei vare Krigere fom en forſkudt, til Liden ſkabt 
Menneſkeclaſſe. Skulde denne Claſſe kunne boe imellem 
hine uden at blive dem underdannig (livegen) faa maat— 
fe Forening af Kræfter frembringe Ligevægt, fom den 
Enkelte ei var iftand til, og under dens BefEyttelfe fille 
Induſtrie og bevægelig Rigdom imod Landbeſiddelſen. 
Denne Nødvendighed bragte Staderne frem. Smaae 
Anlæg af Bygninger opfom i Førftningen under Beſkyt—⸗ 
telfe og Fogedregjering af de ſamme Grever, Biſkopper 
og Abbeder, ſom de fiden bleve faa frygtelige, og hævede 
fig ifær i det 11te Aarhundred ved Borger: og Kunfiflid 
tilen Velftand, der fatte dem iſtand til, ſnart at Éjøbe 
fnart at tiltvinge fig Friheden. De bleve ei ſtagende 
Derved, men begyndte at danne fmaae Stater i den 
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ſtore, ja de fleſte (i TydÆland og Italien) turde vove ei 
at vil:;>erfjende andre over. fig end Keiſeren og Riget 
(alerede dengang for tet mefte fun tomme Navne). 
Stærfe, høie Mure, uigjennemtrængelige Bolvarker 
for den Tids Krigskunſt beſtyttede i Forening med Hors 
gernes Tapperhed Stædernes Frihed og fEildte dem fra 
Landets Tyranner; en velordnet bergerlig Forfatning 
ſikkrede Rolighed og Velfærd i det Indre, medens Handel 
og Induſtrie befæftede diſſe Anſtalter ved Sammendyne 
gelſen af gedigne Rigdomme. Stadernes Velſtand og 
den der herſtende Bequemmelighed lokkede endog mange 
af Adelen til af nedfætte.fig deri, ja de tragtede ivrigen 
efter at erholde Øvrighedsembeder i ſamme, og ſnart res 
ve de, vante til at befale, i mange Stæder diffe alene til 
fig. So mindre faſt Statsforfatningen var i et Land, 
og jo utaaleligere derfor de Stores Overmod, til defto 
ſtorre Blomſtren og til defto betydeligere Magt ſaae vi 
diſſe Steder hæve fig ; faaledes bleve de i Tydſtland og 
Italien Keiferen felv frygtelige. J Aragonien var den 
fredie Stand alerede fuldkommen uddannet i det 12te 
Aarhundred; i England tiltvang Stæderne, i Forening 
med Baronerne, fig alerede 1215 Magna Charta, ogt 
Frankerig hævede de fig derved, at Ludvig den tykke og 
hans Efterfolgere, iſer Philin 4de omtrent 200 Aar 
efter ham, fandt det overeensſtemmende med deres Pos 
litik, at tage tredie Stand i Beſtyttelſe mod de Store 
og derved ſtyrke fig imod diſſe. Men Stæderne i diſſe 
Lande naaede dog aldrig den Magt fom de tydſte og itas 
lienſte. Hvad enkelte Stæder ei formaaede bevirkedes 
ved Fleres Forbindelfe, hvoraf det lombardiſte Forbund 
i Italien, det hanſeatiſte, rhinſte og ſchwabiſke i Tydſk⸗— 
land fremtraadde ſom ſtore frygtelige Magter. Under 
en ſaadan Magts Beſkyttelſe og fredede bag Stadernes 
Mure trivedes heldigen Kunſter og Haandteringer og ets 
hvert Slags Aandsdannelſe. De vigtige Opfindelſer, 
fom vi endnu'fætte Priis paa. ere for det meſte af Borges 
re i hine ſmage Friftater, eller ere dog foranledigede ved 
ſammes Ynduftrie og Handelsgand. Med Forfatnin— 
ger, der lignede Oldtidens fyntes og ſammes Aand igjen 
oplivet: alle Athenens, Spartas og Roms Dyder og 
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Laſter finder man igjen ifær i Italiens Friſtater, hvor 
Climatet endnu var det ſamme fom for halvandet tuſende 
Jar ſiden; ſamme Fædrevelandstjerlighed, Strenghed 
i Sæder og Tapperhed, de ſamme, fun endnu heftigere 

Partieſtridigheder, Regjeringsforandringer og. ærgjerris 
ge Renker, ſamme Kjerlighed til Kunfter og Videnſka— 
ber, ſtjondt under en anden Skikkelſe. Men felv. diffe 
Stater blev i deres Indre ei gandfÉe frie for den trodſige 
Tidsaands Indflydelſe, hvilken de modftræbte og funde 
ei blive det, opfyldte af faa mange delige. Overvægren af 
den Enkeltes Magt, ligefaa farlig fom let truende i alleFri— 
ſtater, blev dobbelt fengtelig ved denne Aand og nodte de 
fvageve Borgere, i ſamme Fare, der havde givet deres 
Fædreneftad fin Oprindelſe, til famme Redningsmidler: 
de forbandt fig noiere for at ſikkre deres Rettigheder. 
Slige Selſtaber, der fædvanligt indgikkes af Folk af cen 
Haandtering, og foruden Sikkerhed havde til andet Hos 
vedmaal Vedligeholdelfen af indvortes Orden i hine uovs 
dentlige Tider, faldte man Gilder eller Laug (arti), 
og de foreftodes af Laugsmeſtre. Den ſtrengeſte Forfat— 
ning ſyntes dengang nødvendig til Opnaaelſen af hine 
Maal. Kun ved Udholden af viffe Læreaar og Frem— 
rykken igjennem viſſe Grader kunde man blive Laugés 
medlem, med den Ret felv af udøve Laugets Haandtes 
ring; dog tilfjøbte fenere.ogfan andre for Penge Optas 
gelfen i et Laug, hvis Haandtering de hverken forſtode 
eller udøvede, Thi diffe Laug bleve i det rade Aarhun—⸗ 

dred faa ftærfe og mægtige, at de reve Regjeringen i 
Staderne, ſom indvandrede Adelige hidtil —* ene 
havde havt i Henderne, ſaa godt ſom udelukkende til ſig 
og lærte Adelen, at det ei fømmede den, ſom ved ingen 
Kunſtfliid bidrog til Stedernes Blomſtren, at nyde ſam— 
mes Beſkyttelſe og Fted eller vel endog beherſte dem, 
Adelen, for ſaavidt den blev i Stæderne efter diffe Om: 
væltninger, ſikkrede fig ligeledes ved at træde fammen ii 
nærmere Forbindelſer (Familieſelſkaber) og Landadelen 
dannede ſtore Forbund mod Staedernes Magt (fee Art. 
Landefred). Overhovedet blev Laugsveſenet, der fores 
kom de Bedre fom det eneſte Middel mod Tiderne Uor— 
den, faa almindelige, af man næften afdrig traf paa 
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Menneſtker af ſamme Beſtemmelſe og Levemaade, uden 
at de vare noiere forbundne ved viſſe Love og Laugébes 
ſtemmelſer. Selv Videnſkaberne maatte i Univerſitets— 
førfatningen hylde denne Mand ved at gjennemgaae de 
akademiſke Grader, ja endog de frie Kunſter paalagde 
fig i den fenere Tid af Middelalderen Laugstvangen (ſee 
Meſterſangere), hvorved viſt nok Videnſtaber faavelfom 
Kunſter bleve langt tilbage fra den Fuldkommenhed, ſom 
det frie Liv i Stæderne, deres Clement, ſyntes at love 
dem; thi Intet er dem ſtadeligere end hiint Pedanterie, 
hiin ,Tvangret, hiin afgudiſke Tilbedelfe af Skik og 
Vedtægt, ſom Laugétvangen fører med fig. Ligeſaa 
havde hiin Tidsalders merkverdigſte Indretning, Rids 
derfEabet, alle Laugsforfatningens Egenheder. Krigen 
var Adelens Haandtering. Hvo af ſamme der ei var 
Ridder, turde ei føre en Landſe eller anføre Rytterie, og 
fun flere Aars Krigstjeneſte ſom Ridderſvend (Knappe) 
gav felv den meeſt Adelfodte Fordring paa Ridderſlag. 
Men Ridderſvend, Ridder og Bannerherre vare befjelede 
af ſamme res, Stoltheds, Kierligheds og Andagts 
Hand. Hiin Krigerkaſte af Adelsmend opofrede Gud, 
Wren og Damerne deres Arm og deres Sværd, og, naar 
der var Fred, udøvede de ved Siden af hjertelig Froms 
hed og Krigsøvelfer, hiin ædle Skik, hvilken man ſom 
uadffillelig fra Tapperhed, kaldte med det eensbetydende 
Navn Galanterie (fee Ridderveſen). Middelalderens 
Enthuſtasmus for Religionen vifte i fine Virkninger 
Ting, vor Kulde neppe fan begribe Muligheden 
af. —F vi Ynglinge og Jomfruer i Hundreder i des 
reg fraftigfte Livsblomſtren at indflutte-fig indenfor mor⸗ 
fe Mure eller begive fig hen i øde Orkener, for at tils 
bringe Livet under Bønner og Selvpinelfe; vi fee aarligt 
tuſende vandre barfodet og faſtende mange hundrede 
Mile ajennem Farer og Moiſommeligheder for at holde 
Deres Andagt ved Chriſti Grav; vi fee Hundrede tufende 
drage didhen med Kors og Sværd for med Livsfare at 
befrie hine hellige Steder fra de Vantroende. Denne 
fværmerfÉe Hengivelſe og Sindsſtemning var herligt FiÉs 
fet til at formilde hine Tiders raae Kraft og gjøre den 
menneſkelig og elſtverdig; men egennyttige Menneſker 
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forſtode ogſaa begvemt at benytte ſamme til deres Hen⸗ 
ſigter. Samvittighedstvang, Kjetters og Isdemyrden, 
det pavelige Hofs yppige Glands og Hierarkiets alt neds 
trykkende Maſkine bleve de førgelige Frugter af denne 
djevelffe Misbrug. " Mod den verdslige Arm, ſom 
Lehnsveſenet og Vaſallernes Hær alene gav Fafthed og 
Bevaegelighed, dannede Paven rundt omkring fig en uhy— 
re Hær af Erfebiffopper, Biffopper og Præfter, men ends 
nu mere af Ordensgeneraler, Provincialier, Abbeder og 
Munke, uovervindelig ved dens Magt over Samvittig⸗ 
heden og ved de geiftlige Vaaben, der vare i dens og 
dens Overhoveds Magt. Paven, der efter Alles Troe 
var i Beſiddelſe af den Magt at gjøre lykkelig og ulykke⸗ 
lig i denne og Verden, at binde og løfe for Evigheden, 
beherſkede uindſtrenket de Chriſtnes Gemytter. Alle det 
veſtlige Europas Konger erkjendte ham for Chrifti levens 
de Statholder, mange vare ham lehnspligtige, mange 
fEarfEyldige, næften alle lydige og underdanige eller ulyk⸗ 
kelige Offere i den forgjeves Kamp mod Overlægenheden. 
YWaaen Tid, da man i de færrefte Lande tenkte paa at 
binde Fyrfterne ved Statsgrundlove, hvor de efter Tis 
dernes Aand vovede alt hvad de vare iftand til, var det 
en uvurdeerlig Fordeel at Paverne Aarhundreder igjen— 
nem ſtode alene med Folkene imod Fyrſternes Fordringer, 
men Geiſtlighedens Yppighed, Gruſomhed, Herſkeſyge 
og Had mod Oplysningen fra Paven til den ringeſte 
Tiggermunk blev en Forbandelfe og Skamplet for den 
ellers paa herlige Phoenomener faa rige Middelalder. 
Forgjeves ſtrebte Begeiftrede, ſom Arnold fra Breſcia 
og Waldenſerne, Wicleff, Huß og deres Tilhængere, ved 
Erindringen om den gamle Kirkes Simpelhed og Reen—⸗ 
hed at Kyrte det nye Babylon; de fandt ei mange Tils 
hængere blandt Samtidige, der vare vante til Kirkens 
Overmagt, og ei endnu vare modne nok til Aandsfrihed 
og for Størftedelen den ſtjendigſte Undergang i deres 
ædle Beftræbelfe. Hierarchiet forſtod at fættenne Bol 
værfer mod fine nye Fiender; Bettelordener og Inquiſi⸗ 
on maatte hindre det 13de Aarhundreds fremdæmrende 
Lys fra at trænge ind i Morkhedens Rige; Banftraaler 
og Interdiet holde Chriſtenheden i Frygt og Skjelven; 
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indtil endelig; da Tidernes Tegn, almindelig Udbredels 
fe af frie Tenken i Videnſkaberne, en klogere Indret— 
ning af Monarchierne og det religioſe Svermeries Af— 
kjslen alerede bebudede, at Middelalderen nærmede fig 
fin Ende, den eneſte Luther høitideligt for Europas Mine 
erklærede Chriftenhedens Uafhængighed af Paven. Hiin 
Tid, fuldaf Kamp og Daad, Stolthed og Frihed, 
Hengivelſe og Kjerlighed, Andagt og Begeiftring 
maatte være en poetiſt Tid; hine Menneffer, der dreve 
alt hvad de begyndte med deves hele Kraft og med barn— 
lig Hengivenhed, maatte have mere Evne for Digtefuns 
ften end nogen før eller dem. " Fornemmeligt bleve Ride 
derne, ved deres mellem Krig og Kjerlighed, feftlig 
Pragt og religioſe Pvelfer deelte Liv, umiddelbart og 
uvilkaarligt poetiſt ſtemte og ledede til poetiffe Synge 
maader af Livet, Derfor fee vi fva det 12te Marhuns 
dred yndige Digtere fremtræde blandt Ridderne, og det 
i faa ſtor Mængde, at man nodes til at bekjende, at ien 
poetiſt Tid er ethvert aandfuldt og ſedeligt Menneſke en 
Digter. S det fydlige Frankerig, hvor Riddervæfenet 
førft uddannede fig, vifte fig og de forſte Gniſter af den 
moderne Poeſie; de provencalffe Troubadourer, der 
fang iſer ved Berengarernes galante Hof i Touloufe, 
ere deres Fædre. Snart efterlignedes de af de franſte 
Trouveres menetriers) og de tydffe Minneſangere i 

deres egne Sprog ; Italienerne fang i Begyndelſen af 
Mistillid tii deres lingua volgare i det provengalſte og 
Englænderne af ſamme Grund i det franffe Sprog. 
Men fnart dannede hos difje de faa kaldte Minſtrels en 
Mationalpoefie, og Italienerne erholdt fra den Tid, den 
ftore Dante havde fat den toſcanſte Dialect i Anfeelfe, 
Fortrinnet i den moderne Poeſie for alle de andre Natio— 

nev ved ſammes videre Uddannelfe og ved Beſtemmelſen 
af dens Former, og naaede ved Petrarca og Boccaccio, 
men fornemmelig ved den eneſte Dante den hoieſte poe— 
tiffe Berommelſe. J Spanien lignede den cataloniſke 
Poeſie den provengalſte, men den caftilianffe og portus 
gififfe var mere laant af Araberne Ved Spaniens, 
Tydſklands og Frankerigs Hoffer, opoffrede de ridderlige 
Digtere og blandt dem ſelv Fyrſter, den Tid de havde 
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tilovers fra Vaabendaad, en Digtekunſt, der her gik 
ud fra det fineſte Galanterie, hiſt fra den meeſt glodende 
Kjerlighed og i begge havde fit egentlige Veſen. Derfor 
digtede, componerede og fang hine Lyrikere (thi ligefom de 
Gamle forenede ogfaa diffe hine tre Kunſtgrene, ſom fun 
Mangel paa Evne til Skade for Kunften har adſkildt), 
i deres føde Sange Intet uden Kjerlighed og der elſkov— 
væffende Foraars Herlighed. Ved Siden af denne Iyris 
ſke Poeſie uddannede fig og den epiſte, fom hos enhver 
poetiſt Nation begynder den digterſte Stræben og giver 
den Fafthed og Middelpunkt, underligt ſtion og ftor, é 
Kraft og Omfang.  $ Meget erindre deres Værter om 

Groakernes Epopeer; men det Anelfesfulde og Hemme— 
lighedsrige, hvoraf de ere gjennemtrængte. berettiger 
os vil at ffjelne denne Epik under Mavn af Romantik 
fra hiin, ja endog i viſſe Maader modfætte den ſamme. 
Der ere fre Fabelfredfe, hvori Middelalderens epife » vor 
manriffe Digtninger fornemmeligt bevæge fig, og ſom i 
deres Rigdom have givet Stof til en Mengde deels ende 
nu erifterende, deels tabte Digte. Kun Stalien blev 
dem fremmed; thi dette Land gjaldt den ſtore Dante for 
Alt, og han ffaaer høit over og langt udenfor alt- dette, 
faa meget og hans Retning mod Kjevlighed og Andagt 
fodrer til hiin Tidé almindelige Characteer. Den førfte 

og ægte tydſke blandt hine Fabelkredſe er Nibelungernes 
og hvad dertil hører om Siegfried, Etzel, Dietrich von 
Bern, Otnit, Hug: og Wolfdietrid og andre Helte 
fra Folkevandringens Tider. Dernæft følge de ligeſaa 
gamle Fabler om den brittiffe Kong Artus, hans runde 
Bord og den hellige Graal, der ere beſſungne i Franke— 
rig efter gamle brittiſte eller Enmriffe Sagn og fiden af 
tydffe Digtere; hertil høre Titurel, Parzifal, Triſtan, 
Iwain, Lohengrin, Gawain, Daniel von Blumens 
thal, Troldmanden Merlin og andre. Til diffe to 
kom endnu den tredie, oprindeligt franſte, Fabelkreds om 
Carl.den ftore og hans Pairer, om Roland, Troldmans 
den Malegys og de fire Hammonsborn. Romanen om 
Amabis fra Gallien ev eiendommelig for Spanierne og 
horer ei til. nogen af diffe tre Kredfe. Desuden bear; 

I 
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beidede Middelalderens poetiſke Tilbøtelighed ogſaa bis 
ſtoriſte Begivenheder fra de ældre og nyere Tider ifær 
Alerander den foreg Bedrifter og Korstogene, videre 
bibelſke Hiſtorier, ja endog Homers og Virgils ældre 
Epopeers Stoffe til nye ſtore Digterverker, viſt nok af 
ulige Qærdie (fee Minneſangere). Men, hvad enten 
det nu lage i politiffe Aarſager eller i Forgiengeligheden 
af alt Skjont, eller, maaſkee ſnarere, i Ridderſkabets, 
Poeſiens Pleiemoders Forfald og overhovedet i den ti'tas 
gende Forfvinden af Barnligheden, hvori den bevægede 
fig, for Eftertankens Mandsalder, Middelalde: eng fidfte 
Marhundreder vare Poefien i hoieſte Grad ugunftige. 
Sangene forſtummede næften gandſte i Tydſtland, Frans 
kerig og Spanien fra det 14de Aarhundred; fun Ita— 
lien fik nu forſt ſin Petrarca og Boccaccio, England ſin 
Chaucer, Der var ingen Fabel i hine tre indholdsrige 
Kredſe, der i det 13de Aarhundred jo war bearbeidet af 
flere i Veddeſtrid og den manesſiſke Samling indeholder 
1450 Minneſange af 136 Digtere fra derte Aarhundred; 
derimod opſtod fra det 14de Aarhundred næften et een 
enefte Digter blandt Ridderne; de Gamles epiſte Digte 
ninger bleve forglemte over proſaiſte Romaner, hvori man 
havde udvander deres Fabler, og Lyriken faldt i Tydſtland 
pg' Frankerig i Meſterſangernes plumpe Hænder, der 
fortrykte den og fEjøndt den var faa godt fom død, tils 
troede de fig døg at kunne holde den i Live ved Reglers 
Tvang og Laugsſtrenghed, og dette Skinliv forekom dem 
fandt og fortræffelidt (fee Meſterſangere). Saaledes 
hlev det og i det 15de Aarhundred; hvilket, ligeſom 
fun lyttende efter. de (tore Verdensbegivenheder, der fors 
berededes og den Kamp, der gif famme i Forveien, og 
hengivet til den Reflerion, de frembragte, var [langt fra 
de lykkeligere og mere poetiſte Tiders muntre Aandsſpil, 
fredeligt uforſtyrrede Selvbetragtning og Omſkuen. 
Forſt ved den yderſte Ende af Middelalderen, eller rettere 
da den endnu kun levede i Erindringen, da ſelv hiin Re» 
formatorernes antienthuftaftiffe Enthufiasmué, og de 
Bevagelſer ſamme vakte, alerede havde lagt fig noger, 
kaldte Arioſt Fablerne om den ſtore Carls Pairer, ved 
at danne dem til et nyt ſtort Digt fra Borneeventyrer⸗ 

/ 
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nes Sphare igjenind i Digtekunſten, og Spanien ſaavel—⸗ 
fom England erholdt nu førft en nye Nationalpoeſſe ved 
Cervantes og Shakeſpeare. Men hvilken Forſtjel mel— 
lem diſſe ſtabende, deres Stof beherſktende Aander, der 
udøfe den hele Sjel i deres Digtninger, ſaa af man ei 
veed, om man meeſt f£al beundre Sindet, hvori de føle 
tes, Phantaſien, hvori de dannedes eller Forſtanden, 
hvori de ordnedes, og i hvis Varker humoriſt ſt ofte iro— 
niſt Bi⸗Tendens eller Baggrund ſorkynder den nyere 
Tids Sønner, og mellem hine Middelalderens barnlige 
Sangere, der toge Berden ſom den var, og trohjertigt, af 
fulde Bryſt, mere fom Folkepoeſiens Organer end ſom 
ſelvſtendige Digtere, lode tone hvad Forſtanden uvilkaar— 
ligt lydig efterſagde Sindet, den færdeles virkſomme 
Kraft i deres Verker. Blandet Middelalderens dan— 
nende Kunſter udmærfer fig iſer Bygningskunſten ved 
fuldkommen Ciendommelighed og Originalitet. Daar 
man i Oldtidens herligſte Bugningsværfer umisÉjendes 

ligt iagttager den førfte raae Vaanings Form oa følgelig 
Oprindelſen af Nodvendigheden, naar de vife fig for os 
blot ſom en Tilfredsftillelfe af denne under en Æjøn, be⸗ 
hagelig Form og et ville være andet end netop ſtjonne 
Bygninger, faa ligger derimod den ſaakaldte gothiſte 
Bygningskunſts Væfen i en dyb, ſtor Idee, ſom den 
fremſtiller og fymboliferer med Sandhed. De gvrige 
Kunſter, fom forſt i det 14de og 15de Aarhundred kom 
fra Græfenland til det veſtlige Europa, faae Middel— 
alderen fun i deres Barndom. Middelalderens fvagefte 
Side er den videnſkabelige. Men dette varen Følge af 
hiin Tids. ungdommelige and; thi hine alene paa 
Handlen opmærffomme Menneſker duede lidet til det 
fiddende Liv, til vedholdende ivrigt Studium. De Be— 
ſtrebelſer, Carl den ſtore anvendte paa Videnffabelighes 
dens Fremme og Opmuntring og Folkeculturens Udbre— 
delſe, virkede neppe hans Levetid til Ende, thi de vare 
ei i Tidens Aand. Flere Aarhundreder efter ham faldt 
det ei nogen germanniſt Mand ind, at nogen Kundſkab 
funde baade ham, uden den at føre fin Landſe og ſtyre 
fin Heſt. Dette Barbarie gif faa — at de fleſte 
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Lægfolf, de Fornemſte ei undtagne, neppe kunde 
læfe eller ſtrive, Hod der havde lært dette anſaaes for 
en Lærd af Betydenhed, og hvo der, fom fjelden Und— 
tagelfe, havde erhverver fig flere Kundſkaber ifær i Mar 
thematik og Naturkyndighed, ftod i Fare for at blive 
brændt fom Troldmand og Hexemeſter. Munkene alene 
bleve, ved Eenſomhed og Tidslede faavelfom ved Nod— 
vendigheden af nogen Kundſkab i det latinffe Sprog, 
hvilken den romerſte Ritus fordrede, drevne til et Slags 
videnſtabelig Beſtjeftigelſe, hvovtil de anviffes i Dom— 
og KlofterfEolerne. . Men deres literaire Arbeider ind— 
ffræntede fig til Afſtriven af-gamle Forfattere, dog tfær 
af Kirkefedrene, og deres Frembringelfer til for det mes 
fre tørre, tanÉeløje Kroniker om den Tids Begivenheder. 
Dog ſkylde vi dem Taf for begge Slags Arbeider, da der 
manglede dygtigere ænder. Ved deres Alid ere Oldti— 
dens foftare Levninger, Materialier og Opmuntring til 
ny: Dannelſe, for en ſtor Deel vedligeholdte, og af des 
ves Annaler øfe vi den enefte Kundſtab om den Tids Des 
givenheder og Seder. Da Middelalderen fun er en 
Periode i den europæiffe Hiſtorie og ei i Orientens, faa 
forbigages her Arabernes ſamtidige videnſkabelige Be— 
ſtrebelſer, ſom forhen er omtalt under Artikelen arabiſt 

Literatur. Ligeſaa lidet fjender det græffe Keiſerdom, 
denne fvage, kjedſommelige Fortſattelſe af det romerfÉe, 
nogen Middelalder; thi matte Oldinge funne ei foryn— 
ges, Derfor ev de derværende Lardes døde Videnf£ab 
faa fænge fremmed for nærværende Betragtning, indtil 
ſamme indpodet i Veſtens ædle Stamme, bærer nye 
Ijevrlige Frugter, Men, da Verdensaandens Gang et 
længe taaler nogen afgjort Eenſidighed, faa følte man i 
dette 11te Aarhundred igjen i Europa Nodvendigheden 
af af tenke, Smagen waa Videnſkaberne vaktes igjen 
hiſt og her, deels fra Kloſterne, men meeſt ſenere ved 
Borgerſtandens Induſtrie, og Studeringerne opmuns 
tredes ſiden ved Henrik 2den af England, Hohenſtaufer⸗ 
ne, Ludvig den hellige, Alfonſerne og andre aandrige 
Fyrſter. Fra denne Tid, fra Lanfrank, Abelard, Jo⸗ 
han af Salisbury o. A. manglede det hele Middelalderen 
igjennem si van enkelte udmærfede Mænd, hos hvilfe 

— 
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den Kulde, deres Samtidige viſte imod Videnſtaberne, 
endnu mere forſtæerkede den enthuſiaſtiſte Ild for ſamme— 
Da-funde man vel, i Folelſen af, at Phantaſiens og 
Sindets Overvægt hidtil havde ſtaget i Veien for den vis 
denfEabslige Aandsvirkſomhed, troe, at dette Forholds 
Omfætnøng var nof til at fremme famme. Hvordan 
var man ellers falden paa en nye, hiin Tids Aand egent— 
lig modſtridende Cenfidighed, paa blot, nøgen Skjerpel— 
fe af Forſtanden eller rettere fun Skarpſindigheden. 
Denne Retning vifte fig ifær i den ſtolaſtiſte Philoſophie 
og Theologie, ſom tillige, formedelſt Bogers ſtote Sjels 
denhed paa den Tid anbefalede fig ved fin Uafhængighed 
af egentlig Lærdom. Denne [od og hiin Tids Lærde fins 
de overordentitg Smag i den romerffe Lovbog, den mene 
neffelige Sfarvfindighedé uudtømmelige Skatkammer. 
Ar ftudere ſamme, lære den udenad, forfyne den med 

Gloſſer og Oplysninger var er Arbeide ifær Italienerne 

ei funde blive fjede af. Det ſamme gjorde Philoſopher— 
ne med den ſtarpſindige Ariftoreles, for hvem Middel— 
alderen havde en ubegrændfet Hoiagtelſe, uagtet den 
fun fjendte ham af arabiffe Overſäattelſer eller rettere 
Omſmeltninger. Men det Slemmeſte og den egentlige 
Hindring for videre Fremſtridt var, at man fnart over 
hine Commentarer, Gloſſer og Compendier forſomte og 
forglemte Kilderne felv, Da flere Lerdes Forening paa 
eet Sted dannede Univerſiteterne, erholdt ogſaa diſſe als 
deles Tidens Præg, faavel i den ovennævnte, Videnſka— 
bernes Blomſtren faa ffadelige Laugsform, fom i denne 
udelukkende dialectiffe Retning. » Jurisprudens, Theos 
logie og hvad-man kaldte Philoſophie ellev rettere den 
Kunſt fpidsfindigt at difputere over alt, bleve alene ags 
tede og, diſſe Videnſkaber, fom dog idet 11te Aarhun— 
dred vare paa bedre Veie ved alvorligt Kildeſtudium, tabe 
fe dem fra Midten af det 12te Aarhundred aldeles i det 
ſtolaſtiſfe Sophiſteries Bjeldelyd. Lagekunſten blev 
i hiin Tid fun dyrket af nogle relativt fortſenſtfulde Ara— 
ber og Salernitanerne, der havde lært af dem, paa en 
nogenlunde betydende Maade; iøvrigt var den en 
Slavinde af Aſtrologien og en Gjenſtand for ſtamloſe og 
uvidende Bedrageres Speculation,  ifær af den jødiffe 
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Nation. Philologien havde i Lanftanks og Abelards 
Tid en ykkelig Periode, men blev igjen gandſte fore 
glemt idet 1Ite og 12te Aarhundred. Uagtet denne 

Videnſtabernes ufrugtbare Behandling, ſtode dog de 
Lærde dengang i høi Anſeelſe, og den hoieſte akademiſtke 
Grad ſattes ved Siden af Ridderverdigheden. Univer— 
ſiteterne vifte fig pan deres Side ſaadan Ære værdig ved 
deres Uafhengighedsgaand imod Paver og Fyrſter. Ved 
al Mangel paa Værd forreſten havde dog hiin Tids Dis 
ſputereſyge den Fortjeneſte under Paaſkud af Catheder— 
friheden, at muliggjøre Foredraget og Droftelſen af 
Sandheden, fom det aarvaagne Hierarchie maatte ſtye, 
og den er, ved Luthers i Wittenberg opflagne Thefer, 

blevenen betydelig Anledning og Betingelfe for Refor⸗ 
mationen og folgeligen for det nye Lys i Videnſtkaberne. 
Dog har ei, ſom mange ere cilbøielige til at troe, Res 
formationen alene giver Signalet til en hoiere videnfEabes 
lig Stræben og Frihed i Tenken; ſelv avledes den fnares 
re af denne Straben og denne Frihed, der alerede vakket 
nogle Menneſkealdre før, iſer var uddannet ved de fraCons 
ſtantinopel flygtede Lærde og Bogtrykkerkunſten, ved Ita⸗ 
liens gode Hoveder og Videnſkaberne yndende Store, og 
ſelv i Tydſtland herligt havde viift fig i Broderſtabet fra 
Deventer, i Weßel, Erasmus, Celtes, Reudlin o. A. 
Men, da diſſe Mand fremſtode og den nye Oplysnings 

glimrende Sol ftod op, ovhørte Middelalderens romans 
riffe Skumring. Dette maa tjene ſom Hovedcharae— 
teertræE for en Tid, ſom en nyere Hiſtorieſtriver træffens 
de har faldt de miskſendte Fortjeneſters Tid. Det i vor 
re Dage faa ofte gjentagne Spørgsmaal,. hvilfen Tid 
Der vel har været bedft, vor eller hiin, ſynes let ar beſva⸗ 
re. Hvilken Olding, hvilken Mand onſker ei ofte fine 
Haglingsaar tilbage? den Selvtillid, hvormed han haas 
ber, hvis de fom tilbage, at undgaae faa mangen dens 
gang begaaet Feil er viftnof kun Selvbedrag, for ſaavidt 
fom Ungdom og Erfaring ei funne forenes, Her gives 
forteligt fun Hovedepocherne af Middelalderens Hiftos 
rie, da der Udførligere omtales ved de enkelte Stater. 
Paa Uddannelſen af de enfefte germanniffe Stater nær: 
meft efter Folkevandringen følger, efter nogle Aarhun⸗ 

1 
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dreder, Carl den ſtores Univerſalmonarchie. Det var 
af fort Varighed, men fra ſamme vedblev Ideen om 
hele Chriſtenhedens Eenhed under eet geiſtligt Overhos 
ved, og under det nyvekkede romerfEe Keiſerdoms verdss 
lige Skytsherredom, en Idee, der virfede mægtig hele 
Middelalderen igjennem, Derpaa fulgte de europaiſte 
Staters nye Skikkelſe efter Carolingernes Fald, nye 
Barbarers Pdeleggelſestog, nemlig Saracenernes i 
Syd, Normannernes i Nord og Veſt, Ungarernes i 
Oſt; Normannernes Colonier i Frankerig, Italien og 
England. Fra diſſe romantiſte Eventyrere udgik for— 
nemmeligt Ridderganden, der gjennemtvængte hele Eu— 
ropa. Chriſtendommen trængte ind ide ſlaviſte Lande. 
Kamvunellem den geiftlige og verdslige Magt forſtyrrede 
Chriſtenheden. Ideen om deres Eenhed faavelfom Rids 
deraanden forherligedes i Korstogene, hvis lykkelige Uds 
fald hiin Tvedragt tilintetgjorde. Stader og tredie 
Grand opfom, den orientalſte Handel udbredede fig over 
Italien mod Veſten og ved Hanfen i Jorden. Geiſt— 
lighedens Fordervelſe yttrede fig i to Epocher, efter Carl 
den ſtore og efter Gjregor den frore (ei ved dem). Tig— 
germunke og Inquiſition fremkom, den keiſerlige Anſeel— 
fe forfaldt i Tydfffand og Italien, hvilke Lande ogſaa 
forſtyrredes ved Neveretten. Andre Riger erholdt meer 
Faſthed, van et Sted conſtitutionel, paa et ander deſpo— 
tiſt. Kunſter og Videnſkaber fremblomſtrede paa nye og 
Univerſiteter ſtiftedes. Paverne tabte meget af deres 
Anſeelſe ved deres Afhengighed af Frankerig, ved det 
fiore Schisma og Concilierne i Coſtnitz og Baſel. Det 
oſtlige Keiſerdoms Undergang foraarfagede byzantinſkt 
Lerdoms Udbredelſe i Europa ved flygtede greſte Lærde, 
men Tyrkernes ftærfe Fremtrengen fatte tillige hele, 
Chriſtenheden i Skrek. Bogtrykkerkunſten blev opfun⸗ 
den ; en nye Verdensdeel opdagedes ſaavelſom Søveien 
til Oftindien og Reformationen begyndte. 

Middellandſte Sav (det) har dette Navn af fin 
Beliggenhed mellem Europa, Aſien og Afrika. Det er 
egentligt en Deel af det veftlige Ocean, og hænger mød 
Veſt ved Gibraltarfrædet ſammen med der atlantiſte 
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Hav eeg mod Nordoſt ved: Dardanellerne og Conftantinos 
pelſtrebet fammen med det forte Hav. Enkelte Dele af 
famme have igien færffildte Navne ſom det adriatiſke 
Hav, Archipelagus. 

Middelſalte kaldes i Chemien de ſammenſatte 
Salte, der fremkomme af Syrernes Forbindelſe med 
Ludſaltene eller med indflugende Jordarter, naar diſſe 

Ludſalte eller Jordarter ere mættede med Syrer (Neu—⸗ 
tralſalte). Man deelte dem fordum i fuldkomne eller 
ſande 9: ſaadanne, ſom fremkomme af Syrers Forbindelſe 
med Ludſalte (Neutraſſalte i indſtrenket Forſtand) og i 
ufuldkomne eller jordagtige 0: ſaadanne, der frem— 
komme af Syrers Forbindelſe med Jordarter. J mere 
indſtrenket Forſtand falder man nu ſedvanligt kun de— 
ſidſte Middelſalte. Der gives faa forſtjellige Arter af 
diffe, ſom Antallet af de eiendommelige Jordarter og 
Syrer formerede med hverandre og man benævner dem 
af den Jordart og Syre, ſom man har taget dertil f. Ex. 
fvovlfyre Bitterjord, Bitterſalt, engelſt Salt, ſvovl⸗ 
fyre Aluunjord, Aluun ꝛc. Glauberſaltet, det alminde— 
lige Kjokkenſalt ere ildbeſtandige Middelſalte, ſom have 
det mineralſke Ludfalt til Baſis. 

Midnat faldes den Tid, ſom ev Middagen modfat 
og 12 Timer forfEjellig fra den. Den beftemmes af det 
Hieblik, hvori Solen med Henſyn til fit. tilſyneladende, 
funftige Omlob med Henfyn til ſit Middelpunkt har 
naaet fin ſtorſte Dybde under et Steds Horiſont. Fra 
dette Hieblik tager Dagen fin Begyndelſe efter borgerlig 
Regning. 

Mieris (Frants), een af de berømtefte Malere af 
den nederlandſke Skole, blev født 1635 i Leyden, hvor 
hans Fader var Guldfmied og Juveleer. Han ftuderede uns 
der Vliet, Gerard Douw og van em Tempel; men ifær 
antog han den anden af diſſe Meftres Stiil og Maneer 
og fan anſees fom hans fortrinligfte Difcipel. Hans 
Arbeider ere Portraiter, Familieſtykker og Scener af det 
dagligeLiv; i alle efterlignede han Naturen med beun—⸗ 
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drinasværdig Fuldko mmenhed. Med al Gerard Douws 
Fiinhed forbandt han er bedre Valg af Gjenftandene' og= 
var mere correct i-fin Tegning. Hans Colorit ev og ves 
nere og hans Penſel fraftigere og mere aandrig. Kle— 
dernes forſtjellige Stoffe efterligner han med uopnaaelig 
Sandhed. Hans Malerier have den Verdie, fom "man 
fylder Kunftens efterlignende Grene, i deres ftørfte Fuld: 
kommenhed. De bleve alerede ftrar dyrt betalte, faa at 
Mieris funde færte fin Fortjeneſte i en Time til een Du— 
cat; Wrifen paa adſtillige af hans Stykker ſteeg dog ſiden 
ulige hosiere. Desuagtet var han for fin Efterladenhed 
og Mangel pan Afholdenhed ſtedſe i'en trykkende Stil— 
ling. Hans Creditorer bragte ham endeg i Fængfel og 
forlangte af ham, at han ved Udovelſen af fin Kunſt 
fulde ſtaffe dem deres Penge og ſig felv fin Frihed, 
men han fvarede dem, at Penſelen vilde falde Sam af 
Haanden ved Synet af Bolte og Laafe. Som Beviis 
paa hans Gavmildbed fortæller man følgende Træf, 

' Qan var i Drukkenſtab engang falden i en Canal, en 
Skoflikker og dennes. Kone traf ham op, førte ham hjem 
og bragte ham i Seng. For denne Tjeneſte forærede 

Mieris dem et Malerie, ſom de folgte for $00 Gylden. 
Et af hans fFjønnefie Malerier var en afmægtig ung 
Kone, ved hvilken Læge er beſkjeftiget og ved hvilfen 
en gammel Kone ftaaer.  Mieris døde i fin Fedreneſtad 
1681 0g efterlod to Sønner Johan og Wilhelm, liger 
ledes to duelige Malere. Den Sidftes Søn, Frants 
Mieris den yngre er af mindre Betydning. 

Mignard (Pierre) var født i Troyes 1610. 
Hans Familienavn var egentligt Mores, men hans Far 

der, der nedftammede fra England, forandrede det til 
Mignard. Han var i Forſtningen beftemt til at ſtudere 
Medicin, men han vifte allerede i fit IIte Har faa ſtort 
Talent for Kunſten, at hans Fader fatte ham i Johan 
Bouchers SÉole i Bourges. Derpaa ſtuderede han i Fon— 
tainebleau Primaticcios, Roſſos og Niccolo del Abbates 
Bærfer. S fit 15de Mar udmalede han alerede Slots— 
capellet i Coubert en Brie og beſogte derpaa den beromte 
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Vouets Skole. $ Aaret 1636 gif han til Kunſtens 
egentlige Fedreneland, Rom og dannede fig efter Ras 
faels og Tizians Meſterverker. Her fluttede han en ins 
derlig Venſkabsforbindelſe med den berømte Alphons du 
Fresnoy, faa at man pleiede ei at falde dem andet end 
de Uadſkillelige. Dette noie Forhold forfattede, efteve 
at være komne ſammen igjen i Paris, til deres Død, 
fornemmeligt da den ſidſte, ſom Lykken aldrig vifte fig 
gunftig, blev underftøttet og paa det ømmefte behandlet 
af Mignard. Snart udmærfede denne fig ved adffillige 
hiſtoriſte Malerier og Portraiter, blandt dem Wave 
Urban den VIIIdes og Alexander VIIdes. Han maatte 
ogſaa fenere under fit Ophold i Venedig male en ſtor 
Mængde Portraiter. J Aaret 1658 kaldte Colbert 
Lam i Ludvig 14des Tjenefte og han fandt ved fin Tilbas 
gekomſt den meeft fmigrende Modtagelſe. Her blev han 
valgt til Forftander for. Akademiet St. Lucas, og efter: 
Lebruns Død, med hvilfen ævgjevrrige Kunſtner han havde 
levet i ſtedſevarende Fiendſkab, kom han i dernes Sted 
fom kongelig Hofmaler. Ved denne Tid udførte Migs 
nard et af de ftørfte Arbeider af Fresco ſom Frankerig 
befidder, nemlig Kuppelen af Val de Grace. Den for 
reftillev de Saliges Opholdsſted: midt imellem en utallig 
Mængde Helgene, Martyrer, Propheter 2c. feer. man 
Dronning Anna, fom overræffer Gud Modeflen til den 
nyeopbyggede Kirke. Han prydede og den ſtore Sal i St. 
Cloud med adſkillige Foreftilinger af Mythologien, fores 
tog fig endeel Arbeider i Verſailles, malede mange Pors 
traiter ifær Kongens 2c. Foruden ovennævnte Poſter 
betroedes ham og Direktionen over de, kongelige Kunſt—⸗ 
ſamlinger, Malerakademiet, og Gobelins Manufac— 

tur. Han dode 1695. Om og Mignard med Henſyn 
til Opfindelſe og Sammenſatning et hører til de dybe og 
originale Genier, faa vil han dog ftedfe vedligeholde fin 
Bersmmelſe fom en ftor Maler. Den elffværdige Yn— 
de, der herffede i hans Malerier overhoveder, ifær i 
hans Madonner. Det Glimrende og Harmoniſte i 
hans Colorit, hans Penſels Lethed bidrager til ar man 
overſeer flere Mangler, fom man finder i hans Malerier 
med Aenfyn til Tegning, dyb Folelſe ꝛc. Hoiſt mark⸗ 
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værdigt var hans Talent at copiere og efterligne andre 
Kunſtnere. Han ſtuffede felv de ſtorſte Kunſtkjendere, 
blandet andre hans Modſtander Lebrun ved en i Guidos 
Smag maler Magdalene, der felv af Lebrun blev holde 
for er Originalmalerie af Guido.  Mignard opoffrede fig 
lige til fin Død fin Kunſt med ſamme Lyſt og Virkſom— 
hed. Hans indtagende Opførfel, hans blide Characs 
feer, forenet med legemlig Ynde, erhvervede ham de tas 

lentfuldeſte Perfoners Venſtab paa den Tid. 

Migraæne, det franſte Migraine af Hemicrania 

(af det græffe hemi halv og cranion Hjerneſkal) er en 
ſmertelig Hovedpine, der fun angriber den ene. Side af 
Hovedet og for det mefte er af rheumatiſt og gigtiſt 
Oprindelſe, men ogſaa ofte fan opkomme fra Maven af 
Ufordsielighed, der hos nervefunge Perſoner væffer en 
heftig og ubehagelig Pirren i Wavenerverne , hvilken 
forplanter ſig til Hovedet. 

Mikrokosmus, den lille Verden, er en Benav⸗ 
nelfe, hvorunder man forftaaer Menneſtet, for ſaavidt 
det bærer Univerſets Elementer i fig, og man følgelige 
iagttager hog det de famme MWodfætninger og Phoeno— 
"mener fom i Univerſet. 

Mikrometer fe? Maalinger. 

Mikroſcop eller Forſtorrelſesglas er et optiſt Red⸗ 
fEab, der tjener til at gjøre ſaadanne Gjenftande, deri 
en Afftand af & til 7 Tommer (nærmere maae de ei brin— 
ges et almindeligt Pie) formedelſt deres Lidenhed gand— 
fÉe forfvinde eller vife fig utydeligt, fynlige eller tydelige, 
Man hartre Slags ſaadanne Inſtrumenter. Det ſimple 
Mikroſcop beſtager enten af cer Lindſeglas eller af flere 
faa nær fammenftillede at de kunne betragtes ſom eet enes 
ſte. Det fammenfatte Microſcop har flere Lindfes 
glas, hvoraf et fan betragtes ſom Objectivglas, et andet 
fom Hieglas. Anbringer man ved det fammenfatte 
Microfcop et Metalſpeil ifteder for nogle Slag , faa hes 
der det er Hutsererende eller Speilmikroſcop. Ved 
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det ſimple Mikroſcop beroer den hele Virkning paa een 
eneſte Glas indſe, der er omgiven med en paſſende Ind⸗ 
fatning. Om Glaslindſens Virkninger er talt i Almin⸗ 
delighed i Art. Lindſeglas. Men herpaa beroer ſaavel 
det enkelte ſom fammenfatte Mikroſcops Nytte. En 
Lindſe forſtorrer ſaa meget mere, jo mindre dens Gien—⸗ 
nemfnit og jo mere ophøjer den felver. De førfte Mi» 
kroſcoper vare ſimple og beftode af ſtore Lindſer. Deres 
Opfindelſe indtræffer paa din Tid, da Brillerne førft ops 
kom. Senere opfandt man de ſammenſatte Mikroſco⸗ 
per. — Virkningen af et enkelt Mikroſcop eller et ops 

hoiet Lindſeglas overhovedet beroer derpaa, at man brins 
ger Gienſtanden Piet nærmere for af fee den ſtorre, men 
at man rillige fan fee den fydeligt. Jo fortere nu et- 
ſimpelt Mikroſcops Brændvidde er, deſto mere maa det 
forfførre Gjenſtanden. En Lindfe af >; Tommie Brænde 
vidde forfførrer ved 160 Gange, fordi den ligeſom brins 
ger Gjenftranden 160 Sange nærmere til Diet uden at 
ſkade Tydeligheden. Men, da Synévidden ei er den 
ſamme for ethvert Øie, faa maa og Glaſſets Afſtand 
faavel fra Piet ſom fra Gjenftanden ſelv være forſtjellig. 
Kortfynede fintte derfor Glaſſet nærmere til Gjenftans 
den' end Langſynede. — De ſimple Mikroſcoper ere 
enkelte Glaslindſer med en Indfatning af Horn, Been 
eller Metal, hvorved et beſyvemt Haandgreb er anbragt. 
Mærfværdigt er det af Stephan Gran opfundne Vand: 
mikroſcop, fom blot beftaaer deri, at man optager en 

Vanddraabe med en Naal og bringeri et lille Hul paa 
en tynd Metalplade. Diſſe Vanddraaber tjene fulde 
komment iftedet for en Giaslindfe. Kun fordrer Brus 
gen af et ſaadant Apparat: megen Duelighed og Øvelfe. 
Sammenſatte Mikroſcoper med to Glas ligne Kikkerter og 
heſtaae af to Convexglas, hvoraf det ene kaldes Objectiv— 
lindſen, det andet Hieglaſſet. Man giver et ſaadant 
Mikroſcop to Rør, ved hvis to Ender Glaſſene ere ans 
bragte og hvilfe man efter Behag fan fEyde i hinanden. 
Herved fan man med eet Inſtrument frembringe forſtjel⸗ 
lige Slags Forftørrelfe, imidlertid findes og her 
Grendſer, over hvilke Forftørrelfen ei fan gaae, da der 
ellers formedelſt Farveadſpredelſen og Afvigelſen, ſom 
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Glaſſenes Form foraarſager, opſtaager Utydelighed. 
Man troede af kunne undgage Virkningen af denne Af⸗ 
vigelfe ved et Metal-Huulſpeil, hvis hule Flade man 
vendte mod Hieglaſſet. Den Gjenſtand der fFal betrags 
tes er foran Glaſſet ien ſaadan Afſtand, at dené for— 
frørrede Billede falder fra Speilet i Hieglaſſets Brænds 
punkt. Den Gjenftand, fom man med Nytte vil bes 
tragte igjennem et ſaadant Speilteleſcop, maa være mes 
get liden og tillige fuldkommen gjennemſigtig, fordi den 
ellers opfanger Lyfet og foranlediger Utydelighed. Mi— 
kroſcopet har ſtaffet Naturkyndigheden uberegnelige Fors 
dele, ba det har opdaget os Ting, hvorom vi ingen 
Anelſe havde. & 

Militairforfatning. Under dette Navn fors 
fraaer man de Indretninger og Beſtemmelſer, ſom man 
med Henſyn til en Nations Kræfter træffer for Krigstil— 
fælde. Den er derfor gandſte forffjellig fra og uaffæns 

gig af Krigsfunften. En henſigtsmasſig Militærforfats 
ning fordrer to Slags gandfÉe forfFiellige Henſyn: forſt 
Henſyn til Nationens Localitet og Individualitet, for 
hvilfen den er beftemt, og dernæft Henfyn til fremmede 
iſer Nabonationer og de Forandringer, diſſe foretage i 
deres Militairforſatning. Hvad det førfte Henfyn ans 
gaaer, faa behøver f. Er. et bjergfulde Land, hvis Be— 
boere af Naturen fædvanligt ere gode Fodfolk og ſom bør 
folge en ſimpel Forfvarsplan, en anden Militairforfatning 
endet fra alle Sider aabent og jevnt Land, hvis Beboe— 
re ere fødte Ryttere. Det franffe Folk, der har megen 
Følelfe for den militære res Love og Begreber, beho— 
ver en anden Militairforfatning, end et ſlaviſt Folk, der 
endnu ftaaer paa en meget lav Grad af Cultur. Saa 
ſimpel denne Sætning ogfaa er og faa meget den ſynes 
at tilbyde fig felv faa ofte er den dog overſeet i Anvendels 
ſen. Man erindre fig blot de mangeForandringer,fom Gres 
ven af St. Germain i den Tid, han var Krigsminiſter i 
Frankerig, gjorde i dette Lands Militairforfatning. Lig— 
nende Vildfarelſer Fal Greven af Lippe have begaaet i det 
portugififfe Militairveſens Reformation. Det andet 
Henſyn til Forholdet mod det Udvortes ev endnu vigtiges 
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re. Carthagos Militairforfatning var god faa længe 
den havde at giore med barbariffe Folk. Men faafnart 
det begyndte Krig med Rom, havde det Maattet' efter» 
ligne denne Stats Militairforfatning, hvor enhver Bors 
ger var Soldat. Ligeſom man i den egentlige Krigs— 
funft og ifær i Tactiken ofte maa efterligne fin Mod— 
ſtander i hvad man finder Fortrinligt hos ham, ſaaledes 
maa dette og være Tilfældet i Militairforfatningen, hvor— 
paa oprindeligen Anvendelſen af en Nations militaire 
Kræfter beroer. Da Ludvig 14de bragte fit Lands 
ſtaagende Armeer til en ſaadan Hoide, ſtulde Daboftas 
terne tidligere have efterlignet ham heri end de gjordes 
pg, da den franfe Republik indførte Conſeriptienen, 
maatte egentligt alle Naboſtaterne have gjort et lignen— 
de Skridt videre i deres Militairforfatning, hvis de ei 
vilde blive tilbage med, deres ſtagende Hære, der for det 
meſte fiøttede fig paa Hverving. Forſommelſen af dens 
ne Lov var en Hovedaarfag til deres langvarige Neder— 
lag. Oſterrig var den førfte Magt, ſom i Aaret 1809 
modſatte den franffe Confcription Landevernet, ſtjondt 
dengang af andre Biaarfager med lidet Held. - Preuſſen 
gif endnu videre end den franſte Conſcription i den Milis 
tairforfatning, det ſtabte 1813 med fit Landværn og fin 
Landſtorm. Af det hidtil anførte fees, at man aldeles 
ikke fan faftfætte nogen Theorie til Indretningen af en 
Militairforfatning, og at ſammes hele Fortrinlighed bes 
roer paa en klog Benyttelſe af Nationens indvortes og ude 
vortes Forhold fil enhver Tid. Kun dette kunde vel i 
Almindelighed faſtſettes, at en Militairforfatning ogſaa 
i Fred bør være faaledes indrettet af den hindrer Natio— 
nens Vanſlegten og almindelig Henſyaken til Blodag⸗ 
tighed, at den ei fornedrer Nationen til illiberal, lav 
Behandling, fom var Tilfældet ved det voldſomme 
Hvervingsſyſtem og viffe Perſoners sg Diſtrikters Tjenſt⸗ 
pligtighed medens andre bleve fuldkommen fritagne, at 
den videre tillader-den hurtige Udvikling af en Nations 
Militair i Krigstilfælde, og af den ei befordrer nogen udes 
lukkende Militairaand hos en færdeles Claſſe eller Caſte, 

fom Tilfældet var i Preuſſen før 1806 og i mange ſmaae 
tydſke Srafer, der dannede fig efter dette Mønfter, — 
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Vigtigheden af en god Militairforfatning, hvorpaa det 
"heldige Udfald afen Krig for Størftedelen -beroer, er 
ſaaledes af ſig felv klar. Den gamle og nye Hiſtorie 
viſer Exempler paa Sfater, der gif til Grunde blot fordi 
de forſomte denne Deel af deres Forfatning eller i Freds⸗ 
tider lode den geraade i Forfald. 

Militairvidenſtaber, Krigsvidenſtaber. Krigs— 
videnſkabens eller Krigskunſtens Theorie er Indbegrebet 
af de Kundſkaber, der udfordres til at kunne fore en af⸗ 
gjørende Krig i enhver Stilling. Krig er nemlig den 
Strid imellem to Nationer eller Stater, ſom Vaabens 
magt ſtal afgjøre. Striden angaaer enten en Fordring 
eller Afvendelfe af Bold og Tvang. S førfte Tilfælde 
opſtaaer en Angrebskrig, i fidfte en Forfvarsfrig. Overs 
faldsÉrig, naar en Magt angriber den anden uden nogen 
grundet Erklæring, fan være begge Dele. Krigens 
Aarſag og dens Maal henhører til Statsretten oa Stats⸗ 
kunſten. Begge forudfætte 1) Stridsfræfter og 
Stridsmidler, 2) Grundfætninger for Krigens ale 
mindelige og fpecielle Førelfe, Der giveg derfor en 
Krigsforvaltningskunſt og en Krigskunſt i mere indffræns 
fer Forftand, Den fidfte leder, hiin frembringer, uns 
derholder og forøger Statens Stridskræefter, for felv é 
Freden at holde tilſtrekkelige Stridemidler i Beredſkab. 
S Krigen er Hovedøiemedet rettet paa de Kilder, hvor— 
af Hæren øfer fine Levnets: og Krigsfornødenheder. De 
frigførende Partier kunne have et dobbelte Maal eftere 
fom den ene eller anden Deel gaaer angrebss eller fors 
fvaréviis frem. — Den angribende Deel føger nemlig at 
berøve fin Modſtander de Kræfter, hvorpaa ſammes 
Stridsmidler beroer. Da nu hine Kræfter nærmeff bes 
ftane i Befiddelfen af Land og Folk, faa maa den Angri— 
bende føge at berøve fin Modſtander begge. Modparten 
maa derimod betragte Vedligeholdelfen af Land og Fole 
fom det vigtigſte Maal for fi fine Forſvarsplaner. Hoved—⸗ 
henſigten og alle Bihenſigter i enhver Krig forene ſig alt 
faa deri, at man føger at holde et vift Stykke Land imod 
fin Fiende, i det man enten afholder ham fra famme eller 
felv føger at beſette (erobre) det. At vinde Terrain er 
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Jaltſaa bet, der afgjør Striber. — Da Terrainets 
Gienſt ande ere faa nendelig forſtjellige og ofte lægge afs 
igjørende Hindringer i Veien for de krigerſte Bevægelfer, 
faa udgjør Læren om Terrainet en væfentlig, og, ved 
Underviisning i Krigsvidenffaben, den forſte Deel af 
Mifitairvidenf£aberne. Den lærer at fjende. og inddele 
Terrainet og beſtemmer derefter til hvilket Krigsforeta— 
gende og hvilken Art Strid, dette eller hiint fan være 
bedſt ſtikket. Dernæft komme og de Midler og Redſta— 
ber i Betragtning, ved hvis Brug man, uagtet def mins 
dre fordeelagtige Terrain, dog fan hindre Fiender i Uds 
førelfen af fine Planerad: i et Terrains Forfvar eller 

"Erobring: Man har opfundet 1) Redffaber eller Vaas 
ben, hvis Brug imod Fienden ſtal erftatte os det i 
Kræfter, hvad vi tabe ved ufordeelagtigt Terrain; — 
2) Maſtiner, ved hvilke vi umiddelbart betvinge den 
ufordeelagtige Jordbund. Begge Dele tjene til ar holde 
Terrainet, medens dette felv fiffrer deres Brug, ved at 
fvælfe de fiendtlige Vaabens Virkning. 3slgeligt er 
Militairvidenſtaben Læren om den fordeelagtigſte 
Brug af de forſtjellige Vaaben paa de forſtjellige Slags 
Terrain, for at opnane den Henſigt, man har ved ethvert 
Krigsforetagende ſaavelſom Krigens overhovedet. Den 
indeholder folgeligt tre Hoveddele. A. Læren om Kjend= 
ſtab til alle nu brugelige Vaaben, overhovedet til alle en 
Hærs Stridskræefter og Midlerne til ſammes Vedligehols 
delfe og'Gienoprettelfe. B. Læren om KjendfFab til alle 
Krigsforfald og Anvendelſen af Vaabenerne fil enhver 
Tid og paa ethvert Sted. C. Læren om den rigtige 
Styrelſe af alle Krigsforfald til Opnaaelfen af det be— 
ſtemte Maal. Den førfte Hvvedlære indbefatter derfor 
fo Hoveddele, hver med fo Underafdelinger. I, Vaa— 
benlære, hvortil a) Artillerievidenſtaben Gører, Den 
befEriver Krudtets Tilberedning , de forſtjellige ſtore 
eller grove Sfydevaaben (Kanoner ꝛc.) og deres Forfærs 
digelfe, de forfEjellige Legemer, der udſtydes eller udka— 
ſtes af dem og Brugen af ſamme. b) Den færdeles 
Kundſtab om de $vrige Vaaben f. Cr. de forſtjellige 
Slags mindre Skydegevarer og de forſtjellige Sidegevæs 
rer (Kaarde, Sabel), II. gærens Sorfynelfe, Dens 
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ste indbefatter 2) RKundſkab om alle Armeens Sornøs 
denheder. Diſſe beſtemmes efter en Hærs reguſerede 
Beſtanddele og efter det krigerſte Foretagendes Natur, 
faavel i oekonomiſk ſom militær Henſeende, og b) iLæ— 

ren om Anſtalter til at vedligeholde og erſtatte 
diſſe Fornsdenheder. Diſſe Anſtalter beſtemme deels 
Herens Nodvendigheder felv, deels og de. Forholds Na— 
tur, hvori Krigen har ſat, ſaavel Stridmaſſerne ſelv, 
ſom Kilderne til deres Virkſomheds Vedligeholdelſe; og 
dette baade i dekonomiſt og militair Henſeende. Den 
anden Hovedlære eller Leren om Kjendf€ab til ethvert 
Krigsforfald og den i hvert Tilfælde fordeelagtige Ordnen 

af aaben og Tropper heder Tactik. Den deles ir. 

Læren om Troppernes Orden iog for fig felv betragtet, 
i Hvile, Bevægelfe og Fægtning, hvorhos dog ei tages 
Henſyn paa noget uden paa egen Sikkerhed, og paa den 
umiddelbart fordeelagtigfte Brug af de fædvanlige Baas 
ben (herved kommer Terrainet ei i Betragtning). Dens 
ne Lære falder man den rene Tactik Til denne kommer 

Fortifikation eller Befeſtningskunſten 0: Beſkri⸗ 
velſen og Indbegrebet af Reglerne om den nyttigſte An— 
vendelſe af alle de Arbeider der udfordres til at. ſikkre et 
pofteret Corps. Vel er den kun en Green af en Deel af 
Krigskunſten og hører egentligt til Læren om at ſikkre et 
Corps med Henſyn til Terrainet; men da den i fig ſelv 
har en ſtor Omfang, faa fan man begvemmere lade den 
følge fom en færffildt Difciplin efter den rene Tactik, da 
den her gjør en paffende Overgang til Krigskunſtens 
førfte Lære om at ſikkre et hvilende Corpé. Befæftningss 
funften deler fig efterfom de til Troppernes ftørre Sikker— 
hed oprettede Værfer fEulle være af fort Varighed eller 
for beſtandigt, i to Hoveddele: a) i Seldtbefæftningse 
kunſten (Fortification passagère), der lærer at ops 
bygge og erobre Qærfer, ſom behøves for at ſikkre Trops 
per i et Feldttog. Med denne Deel af Befæftningsfune 
ften fan man og forbinde Pontonniervidenſtaben eller 
den Lære ſikker og hurtigt at iverkſette enhver Overgang 
over Floder, deelg med enkelte Fartsier, deels ved Broer 
af forſtjelligt Slags, ſom — BÅND DAN tillades 

Å 
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b) J den beſtandige Befeſtningskunſt (Fortiſication 
royale permanente), der lærer at befeſte Pladſe faas 
ledes, at Faa med Fordeel funne forfvare famme imod 
Mange; og fom tillige indeholder Læren om faadanne 
Pladſers Angreb og Forfvar (Attaque et Défense), 
Paa Fortificationen følger nu, II, den anvendte Tacs 
tik i indſtrenket Forſtand eller den egentlige Krigss 
fun. Denne lærer Anvendelſen af denvaa de brugelige 
Vaaben arundede rene Tactik, for vaa ethvert Terrain 
at ſikkre Hæren i alle militaire Forfalda: i Hvile, Be⸗ 
vægelfe og Fægtning. Fra Troppernes faſtſtagende Ors 
dend: fra Hvilen gaaer man over til Bevagelſen og fra 
denne til Fæjtningen. Aeraf følger ar man maa hvile i den 
Orden, i hvilken man vil bevæge fig eller fegte, og at man 
maa bevæge fig ſaaledes ſom man vil fægte eller hvile. Fægts 
ningens Handling ev en Afverling af Hvile og Bevagelſe; 
Lovene for ſamme kunne altfaa et forfaaeg uden Kund⸗ 
ffab om Lovene for Avile og Bevægelfe, Ordenen uns 
der Bevagelſen retter fig efter den under Hvilen; hvoraf - 
følger at Kundſkab om denne fidfte er Grundlaget til den 
hele Krigskunſt; videre at det ved denne overhovedet 
kommer an pan en tredobbelt Kundffab, paa Kundſkab 
om Ordenen under Avile, i Gevægelfe og i Fægtning. 
Den tredie Hovedlere om Troppernes Ordnen i alle 
Krigsforfald; til Opnaaelfe af Krigens fidfte Maal uds 
gjør Strategien eller Feldtherre Videnſtaben. J 
denne viſes, hvor og naar de Anordninger maa bruges, 
fom Krigskunſten laante af den rene Tactik for alle Tils 
fælde af de tre militaire Hovedhandlinger og anvendte 
paa de forfEjellige Terrainarter til en ufordeelagtig Tægts 
ninas Forebyggelſe, for derved at fætte det hele Land i 
Sikkerhed. Strategien inddeles i: I. Strategie i og 
for fig felv, eller i Videnſtaben om Troppernes Ordnen 
i alle tre Hovedkrigshandlinger, efter deres ſerdeles Ans 
vendelſe paa de enkelte Tilfælde , for af opnage det é 
Krigens Hovedplan figgende Maan; Il, i RKrigsdialec— 
tiken. Dette er der høiefte og fidfte Følge, udledet af 
alle Militairvidenſt abers Aand, da den beftemmer alle 
Krigshandlingers Forbindelſe i det Store og dere Gang 
til at opnage Krigens Hovedmaal, der fan være enten 
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et heel: Lands Forſvar eller Erobring. Dette Udkaſt af 
de ttrategiffe Midlers henſigtsmesſigſte Combination, 
med beſtandigt Henſyn til den ſikkre Opnaaelfe af det als 
mindelige Krigsformaal, falder man Operationsplan, 
Krigsdialectiken lærer altfaa at udkaſte Operationsplas 
nen. Served fommer det fornemmeligt an paa, efter 
en Stats Kræfrer og udvortes Forhold o: med Henſyn 
til Naboer og Allierede og med Henfyn til de forfEjellige 
Egne, hvori Krigen. bryder ud, eller over hvilfe den 
efterhaanden udbreder fig, at beſtemme den Krigsmes 
thode, man i Almindelighed bør følge og efter dens fore 
ſtjellige Vendinger ſaaledes, at man med Sikkerhed fan 
udføre den til Feldttoget udkaſtede Plan. Her er Gjens 
ſtandenes rigtige Bedommelſe Hovedſagen; derfor kol⸗ 
des og denne overſte Deel af Krigsdialectiken Krigspo— 
litik. Deraf folger at Krigsdialectiken beſtager af to 
Dele, hvoraf den forſte indeholder Krigens Politik 
eller Betragtningen af Krigens Aarſager og Henſyn til 
Statens udvortes Forhold ved Krigsforelſen, men den 
anden Operationslæren 0: den hele Krigs Operations— 
plan ſelv. Man ſammenligne Artiklerne om de enkelte 
Krigsvidenſkaber og Krugs Syſtem der Kriegswiſſen⸗ 
ſchaften und ihrer Literatur, Leipz. 1815, ſom inddeler 
de militaire Hovedvidenſtaber i materiale og formale, 
men Hielpevidenſtkaberne i graphiſte (Krigstegnekunſt, 
Krigsgeographie og militair Statslare) og i hiſtoriſke 
(Krigshiſtorie, Krigskunſthiſtorie og Krigerhiſtorie) ; vis 
dere Grev de la Rocheaymons Cinleit. in die geſammte 
Kriegskunſt, 4 Th. Weimar, 3805; Venturinis og 
Scharnhorſts Værferic. Som et hiſtoriſt krigsviden⸗ 
ſkabeligt Verk anbefales de berømte Grundſaͤtze der 
Strategie, oplyſte ved Fremftillingen af Feldtroget i 
Tydffland 1796. Med 12 Korter og Planer. Wien, 
1814, 3 Dele (Af Erkehertug Carl). 

Miller (Johan Martin) blev født i Ulm den 2den 
Det. 1790. Hans Fader var Præft der og tillige Pros 
fefjor ved Gymnaſiet i de orientalfe Sprog. Sønnen 
gif 1770 til Gottingen for at opoffre i 3 Theologien , 
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hvortil han var godt forberedet ved ſin Faders Underviis— 
ning iſer i det greſte og hebraiſte Sprog. J Gøttine 
gen hørte han med til det herlige Venne- og Digter—⸗ 
Samfund, der dannedes af Buͤrger, Boie, Hahn, 
Hoͤlty, Leiſewiz, Brødrene Stolberg, Voß ꝛc. Fra 
Goͤttingen gif Miller for et halvt Aar til Leipzig. Der— 
paa vendte han i Aaret 1775 tilbage. til Ulm. Han 
tilbragte der 5 Har fom Candidat og Bicar ved Gymna⸗ 
ſiets overſte Claffe. J Aaret 1730 blev han Præft i 
Jungingen ved Ulm og der følgende Aar Profeffor i Das 
turretten ved Gymnaſiet i fin Fedreneſtad. Dette Pros 
feſſur omdyitede han ſamme Mar med Profeſſuret i det 
græffe Sprog. . $ Aaret 1783 blev han Præft ved 
Muͤnſterkirken og 1797 tillige Profeſſor i den catedjetis 
ſte Theologie ved Ciymuafier. Han døde hvor han var 
født, ſom baierſt Kirkeraad, 1814. Skjondt Miller ei 
var nogen Genius af førfte Rang eller juft har erholdt 
nogen clasſiſt Anſeelſe, høres han døg til de Faa af 
Tydſtklands Skribentere, der have forftaaet at erhverve 
fig en almindelig Indflydelſe i alle Stænder. Han bar 
baade virket ſom Romandigter, geiftlig Taler og Sangs 
digter. Hans Romaner: Bidrag til Omhedens Hiftor 
vie; Siegwart; tre afademiffe Venners Brevvexling; 
Carl v. Burgheim og Emilie v. Roſenaus Hiftorie med 
flere have meeft bidrager til hans Berommelſe og bragt 
hans Navn felv til fremmede Lande ved diſſe Romaners 
QOverfættelfer i de flefte europæiffe Sprog. Hoveddjaracs 

teren i dem alle er kydſt, dydig, naſten overfandfelig 
Kijerlighed, ofte med en religiss Tinctur; den renefte 
Moral; fimpel og dva henrivende Fremſtilling og en let 
naturlig Stiil. De Bebreidelfer, man gior ham med 
meer eller mindre Jet ere en uforholdemasſig Ordfylde, 
genfidig Erfaring i Verden, overfladiſt Characteerſtil— 
dring, Censformighed i Beſkrivelſer, men ifær fværs 
merſk, qvindagtig, klynkende og undertiden vierifiæ 
Folſomhed med en vig mat Sorgmodighed. Imidler— 
tid have diſſe Feil ei hindret ham i overalt at finde Inde 
gang, Forfjerlighed og Beundring, Siegwart gjorde 
endog Epoche ten ſtor Deel af den tydſte Nations TænÉes 
og Folelſes maade, iſer Qvindekjonnets. J denne Hen⸗ 
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ſeende kan den ſammenlignes med Werthers Leiden, dog 
uden at diſſe to Verker kunne maale ſig med hverandre 
i poetiſt Verdie. Og, omendſtjondt den Periode, ſom 
man benævnte efter Siegwart er for længe ſiden forbi, 
vilde det dog være falff at troe, at den er bleven uden 
Eftervirkning. Miller har, hvad der fjelden lykkedes 
en Forfatter, ved hiin Roman, i det tydffe Ordforraad 
indført nye Betegnelfer, der vel endnu længe ville blive 
almindeligt bekjendte, felv naar hans Skrifter ei læfes 
fynderligt meer. Siegwartiſtk Kjerlighed, ſiegwartiſere 
2c. ere blevne Udtryk i Omgangs og Bogſproget, hvile 
Enhver endnu forTaaer. Miller vafte desuden en 
Sværm af Efterfolgere og blev, om man faa vil, Hovedet 
for en Skole. Han indførte den ſaakaldte folſomme 
Periode i den tydſte Literatur, men denne udartede aldes 
les ved hans Efterlignere, og deraf fan man vel tildeels 
forklare ar den ei var af længere Varighed — Ogſaa 
ſom lyriſt Digter indtager Miller en betydelig Plads. 
Hans Elegier og Sange ere for en ſtor Deel fErevne ten 
blid Fromheds og om Kierlighede Tone og anbefale fig 
tillige ved Naturlighed, Lethed og Varme og ved behas 
gelig Verfification og Sprog. Adſkillige af dem ere 
bleve populære og leve i Folkets Mundog Minde. Og, 
hvis det er fandt hvad Burger paaſtaaer „at et poetiſt 
Varks Popularitet er Seglet paa dets Fuldkommen⸗ 
hed,” faa er Dommen fældet over dem. — Millers 
YWræfener aande en ægte og følt Religioſitets og Sadelig⸗ 
heds Aand og udmærke fig ved en almeenfattelig, herlig , 
Veltalenhed og en ſimpel værdig Skrivemaade. — Mile 
fer varer ædelt, elſtyerdigt Menneſte. Hans Hjerte 
og hans Tænfemaade yttre fig med ufædvanlig Beſtemt⸗ 
hed og Sandhed paa hvert Blad af hans Skrifter. 

Milleſimo en lille italienſt Stad i Montferrat 
ved Grendſen af Finale, er bleven berømt i den nyere 
Krigshiſtorie ved den Seier, Bonaparte her tilfægtede fig 
den 15de April 1796. Skjondt den franffe Feldtherre 
den Iate havde vundet ef blodigt Slag mod Beaulieu 
ved Montenotte, ſtode dog Hſterrigerne endnu i Forbin⸗ 
delfe med den ſardiniſte Armee og var ved denne de Frans 
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ſke langt overlægen. Bonaparte beſluttede at ſtille Sem 
ad, angreb, forftærfet ved nye Tropper, fra det ſydlige 
Frankerig, Øfterrigerne efter blor tre Dages Forløb ved 
Dego og Millefimo, og blev, efter en fleregange tvivls 
fom Kamp ogſaa dennegang Seierherre, faa af han faa . 
Dage derpaa kunde ſtorme Sardiniernes forffandfede 
Leier ved Ceva, hvorved de fardiniffe Tropper fattes ud 
af Virkſomhed. 

Millin (4. £.) Profeſſor i Oldfagerne i Paris og 
Medlem af Wreslegionen m. m., blev, "efter den berøms 
fe Abbed Barthelemys Død, Opſynsmand (Conserva- 
teur) ved det keiſerlige Bibliotheks Antik⸗ og Medaille⸗ 
Cabinet, et af de rigefte on fuldſtendigſte, ſom kunde 
udgjøre et eget Muſeum. Han anſees med Rette af fine 
Landsmænd, for cen afde lærdefte og ſmagfuldeſte Ars 
cheologer, og har den Fortjeneſte at have gjort de Frans 
ffe noiere bekſendte med den tydſee Grundighed. Man 
har af ham Magazin encyclopédique, Dictionnaire 
des beaux arts, en forbedret Udgave af Chomprég 
Dictionnaire de la fable og Monuments antiques 
inédits ou nouvellement expliqués. Desuden har 

han erhvervet fig nye Fortjenefter af Arihæoloaten ved fis 
ne Peintures des vases antiques og Galerie my- 
thologique, og det har lykkets ham at befordre Smas 
gen for Oldtidens ſtjonne Kunſt i Paris ved diſſe Vorker 
pg ved fine Forelæsninger, fom der hører til god Tone 
at beføge, Af fir Fedrenelands Kunſthiſtorie har han 
erhverver fig betydelige Fortjenefter , ſaavel ved fin . 
voyage dans les départemens du midi de la France 
fom ved fin Histoire metallique de la revolution 
francoise og Histoire metallique de IEmpereur 
Napoléon. Flere fmaae Lærebøger i Antikernes 
Studium, Myntvidenf€aben. Gemmekundſtaben, Mys 
thologien tjene til at ſtaffe en hurtig, let og behagelig ” 
Overſigt over diſſe Grene af Kunft og Videnffab. Vel 
finder man fun lidet Nyt og Ubekſendt i de flefte af diſſe 
BVærfer, men man fæfer felv der Bekjendte gjerne igjen 
hos ham. Gom Opſynsmand ved Antikcabinettet har 
han erhvervet fig den Fortjenefte at have ordnet Møns 
terne henſigtsmasſigt efter Landene, Staderne og Re⸗ 
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genterne, hvorved Eckhels doctrina nummorum vete- 
rum har tjent ham til Veileder. Reiſende omtale med 

Berommelſe den Venlighed og Artighed, hvormed han 
ſtedſe ev beredt tilat vife Fremmede de til hans Opſigt bes 
troede Skatte. 

Millot (Claude: Francois s Æavier) Medlem af 
det franffe Akademie, var født 2726 i Beſangon og ros 
gen Tid Jeſuit. Han havde beftenit fig til Præditeftos 
[en og vedblev af prædike jelv efterar han var traadt ud 
af Selffabet, indtil hans Bryſts Svaghed på hang 
Wngſtelighed bevægede ham til at holde ov, Marquis 
Felino Miniſter i Parma, havde fiifret en Læreftol ét 
Hiſtorien til Underviisning for unge Adelsmend; ban 
befatte den paa Anbefaling af Hertugen af Nivernois 
med Millot, der foreftod fit Embede ei alene med Dues 
lighed, men vifte fig og Miniſteren færdeles hengiven. 
Senere vendte han tilbage til Frankerig og blev udnævnt 
til Lærer for Hertugen af Enguien; i denne Poſt døde 
han 1735. Millot var fold og tilbageholden i Sel Fab, 
men hvad han fagde var klogt og aandrigt. D'Alem⸗ 
bert erflærer ham-før den, der, blandt alle hans Befjende 
tere, havde de færrefte Fordomme og gjorde de færrefte 
Fordringer. Man har atffillige med Omhyggelighed 
ſtrevne Værfer af ham i en reen elegant og naturlig 
Stiil. De vigtiaſte iblandt dem ere: 1) Elémens de 
lhistoire de France, depuis Clovis jusquw”å Louis 
XV., 3 Bind; 2) Elémens de Vhistoire d'Angle- 
terre depuis son origine sous (es Romains jusqu'å 
George II., 3 Bind; 3) Elémens de Vhistoi- 
re universelle, 9 Bind, af denne haves en dan 
Overfærtelfe, faavelfom af Chriſtianis tyMEe Fort— 
færrelfe. Brorſon hat fiden fortfat den paa danſt); 
4) L'histoire des Troubadours, 3 Bind. Det: 
te efter Sainte; Palayes Haandſkrifter udarbeidede 
Værk er en Hovedfilde til Troubadourernes Hiſto— 
rie; 5) Mémoires politiques et militaires pour 
servir -å Vhistoire de Louis XIV et de Louis 
XV; 6) Histoire philosophique de Phomme — 
Det ſom et af ham efterladt Verk 1807 udkomne Elé- 
meus de Vhistoire d'Allemagne er falſt. 
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Milo fra Crotona, var en Diſe ivel af Pythago⸗ 
ras og een af de beromteſte Athleter hos Grekerne og 
vandt 6 Sange Priſen i de olympiffe Lege. Man ans 
fører flere Exempler paa hans overordentlige Styrke. 
Engang vilde der Tempel, hvori Pythagoras lærte, 
ſtyrte ſammen. Milo greb fat paa Hovedſtotten og 
hindrede derved Faldet faa flænge til alle Tilftædeværende 
vare borte. Jan bar en Tyr paa fine Skuldre til Offer⸗ 
ſtedet og dræbte den med er Slag af Ræven. Men hang 
Styrke blev og Aarſag til hans Død. Han faaet SÉoe 
yen en ſterk Træftamme, ſom man forgjeves havde føgt 
at fiøve ved Killer. Han vilde fFille den ad, men hang 
Kræfter ſtrakte et til Kilen, fom holde Spræffen aa⸗ 
Hen, vav imidlertid falden ud, og faaledes blev hang, 
Hender ſammenklemte af Treſtammen. Da. Ingen 
kom ham til Hielp, blev han et Bytte for vilde Dyr, 
der fønderreve ham, 

Milt kaldes eni Mavens venftre Side i det Rum 
der omgiver de falffe Ribbeen i den venſtre Side, liggen— 
de Indvold, der ev omtrent fem Dele mindre end Lever 
ren, af langagtig rund Form, og hvis Vægt efrer Fors 
hold til Menneffets Alder beløber fig fra 6 til 15 Unzer. 
Dens udvortes Flade er hvelvet og vender mod -Mellems 
gulvet, den indre er flad udfufet-og vender mod Maven. 

Den er gandffe omgiven med Bughuden, der ved adffils 
lige Fordoblinger danner Baand, hvorved Miltens øvre 
Ende er befæftet til Mellemqulsmuflerne og den indre 
Flade til Maven. Det Indre af Milten beftaaer af et 
faa blodrigt Vev, at det fFinner blodrodt igjennem de 
meget fine Hinder. Mellem Miltens cellede Veov løbe 
Grene af Blodfarrene, hvis Smaagvifte fynes at aabne 
fig felv i Cellerne. JMilten gaaer en i Forhold til de 
andre Indvolde meger ſterk Slagaare, fom endnu før 
fin Indgang deler fig i flere Grene, der frænge ind i 
Miltens Subſtans ved den indre glade og her fordele fig 
paa det Mangfoldigſte. Den Blodet tilbageførende 
Miltvene ev meget ftærfere end Arterien i Forhold 
fom ax til 5; den fammenfættes ved fin Forbindels 
fe med Krosgaren Portaarens Stamme, hvilken gaaer 

"4 
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til Leveren til Galdens Tilberedelſe. Fra Milt— 
artierne gaae ogſaa flere Grene til Maven, de ſaakaldte 
forte Blodkar (vasa brevia) og forfyne denne med Blod. 
Undragen i Fordgielfestiden er Milten flap og mindre 
opfylde med Blod; fandfynligviis gaaer der da mere 
Blod igjennem de forte Kar til Maven for at affondre 
mere Mavefaft til Forraad. Cr Maven fylde med Spi⸗ 
fer, faa ſtrommer Blodet i ſtorre Mængde til Milten, og 
udvider den faaledeg at den feer ſpendt, glat og glindfens 
de ud. J denne Tid forhoies ifær dens Virkſomhed. Blodet 
lider, ifølge Miltens ejendommelige Livsvirkſomhed, en 
egen Forvandling til Fordeel for Galdetilberedelfen i 2es 
veren, da det er meget fyndere og vandrigere end det 
gvrige Veneblod. Denne Forvandling af Miltblodet 
foregaaer ſandſynligt i Miltens Celler, ſom i deres udvis 
dede Tilftand indeholde en giennemſigtig Vedſte. Idet 
nemlig Miltartierne Gringe det med Oxygengas tilberes 
dede Blod faa rigeligt i Milten, at fammes Mængde 
udgisr ligeſaa meget. fom den fer Gange ftørre Lever bes 
kommer, faa bliver Suurftofgaffet i Miltens Indre, 
ifølge dens ſpecifike Livsvirkſomhed, tildeels forbundet 
med Vandſtofgaſſet til vandagtig og lymphatiſt Vadſke, 
ſom i ſtor Quantitet gaaer hen til Leveren, med det, 
ved Suurſtoffets Friblivelſe i Arterieblodet, fremkomne 
Veneblod. Dette vandige Miltveneblod udgjør ligeſaa 
meget ſom det ovrige Portaareblod, og tjener ſandſyn⸗ 
ligt til at gjøre Galden flydende, oploſelig og ſuurſtof⸗— 
haltig. Den anden Deel af det i Milten frit blevne 
Suurſtof gaaer rigeligen over i Mavens Blod og tjener 
til Maveſaftens Tilberedelfe. Om denne Overgang bes 
virfes igjennem de faafaldte forte Kar, fom vel er det 
fandfynliafte, eller om der gives egne hertil, erendnu tvivl» 
ſomt. Imidlertid er det dog beviiſt ved Forſog (anſtille⸗ 
de af Home), at Vædffen umiddelbart gaaer fra Maven 
over i Milten og derfra kommer i Blodets Kredslob. 
Miltſyegdomme kunne være af forſtjelligt Slags, efter— 
ſom dens Livsvirkſomhed forandres, forhoies eller ſvek— 
kes. Jetſaa overordentligt blodrigt Organ fan ſygelig 
Samling af Blodet let finde Sted, hvilken nærmeft har 
overordentlig forøget Virkſomhed til Følge, hvorved 



are 0; mir 

Galden fortyndes for meget, Maveſaften bliver for ſyr⸗ 
lig øg giver Anledning til beſtandig Maveſyre, Maves 
krampe og flet Fordøielfe. Den fan endog gaae over i 
en betændelig Tilſtand, der ofte miskjendes formedelſt 
fin langſomme og mindre levende Gang. Begge Tilfæls 
de give Anledning til Blodets Standsning i Milten og 
ſammes Udvidelſe, hvorved endelig Blodet gaaer tilbage 
i Maven og foranlediger Blodbræfning, der ofte tilkjen— 
degiver den ſtorſte Hvide af Miltbetændelfe, tit og fams 
mes Afajørelfe, og altid er en farlig Tilfand. Men 
Milten fan og komme i en alt for ringe Virkſomheds 
Tilſtand, hvorved Galden bliver for tyk og ubrugelig til 
Fordoielſe, hvoraf Maveſygdomme, flet Fordøielfe, 
Mangel paa Appetit, Opftøden, Angſt, Trykken for 
Hjertegruben, Galdens Standfen i Levergangene, 
Standsninger i Milten ſelv, Forfærdelfer og deslige 
fremkommer. De gamle Læger faldte denne Sygdom 
Miltſyge. De anſaage Milten fom en Indvold, der var 
beſtemt til at befrie Leveren og Blodet fra de tykke forts 
galdede melancholſke Bædffer, i det den drog famme ſom 
heflægtede til fig og tildeels ernærede fig felv deraf, hvors 
af Miltené morke Farve havde fin Oprindelſe, tildeels 
udtømte famme i Maven og Tarmene. Naar nu de 
ſortgaldede tykke Safter ſammenhobede fig i Milten us 
den at finde nogen Afgang, faa fremkom i ſamme Fors 
ſtoppelſe, Forhærdelfe og Skirrhoſitet, Blodet felv blev 
ei længer renſet for diſſe Vedſker, betyngede Hjernen og 
ſaaledes opfom nærmeft den Sygdom, fom de faldte 
Miltſyge, fom var forbunden med Angſt, Sorgmodig⸗ 
hed, underlige tungſindige Tanker og endeligt gif over 
til Melancholie. 

Miltiades, en berømt athenienſiſk Feldtherre, fom 
levede ved 509 Aar før Chrifti Fodſel, bavde alerede IyÉs 
keligt føre en athenienſiſt Colonie til Cherſones og uns 
derkaſtet fit Fedreneland adfEillige Øer i Archipelagus, 
da Dariué befluttede at paafsre Grakenland Krig. 
Dengang Dariué gjorde fir ſtore Toa mod Scytherne og 
havde ladet flaae en Broe over Donau, raadede Miltias 
des ar afbryde denne for at hindre Perſerne Tilbagemar⸗ 
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ſchen; hans Raad blev ci fulgt og han begav fig til 
Athenen, hvor han gjorde fir Navn udødelige ved at rede 
de fit Fedreneland. Athenienſerne havde underftørtet 
Jonerne og derved paadraget fig DVarius's Vrede. Han 
udfendte en ftor Flaade og Armee under Datis og. Arta— 
phernes for af undertvinge Græfenland og ifær hevne fig 
paa Athenen. Miltiades, Ariſtides og Themiſtokles 
opmuntrede de for Fiendens Overmagt ſtrokkede Atheni— 
enſer til Modverge. Enhver af Stammerne ſtillede 
100 Mand under een Anfører, Denne ille Hær rykke⸗ 
de ud paa Marathons Sletter, hvor 1000 Mlatæeufer 
ftødte til, faa den hele Armee udgjorde omtrent 10020 
Stand. Miltiades raadede Til ſtrax at angribe Fienden; 
Ariſtides og nogle andre Auforete underſtortede ham; 
andre derimod vilde, af man ſtulde oppebie Hielpetrop⸗ 
perne fra Sparta. Overfeldtherren (Polemarden) 
Callimachus tiltradde Milttades's Grunde og Angrebet 
beſluttedes. Overanforſelen, ſom a dexlede mellem Feldt⸗ 
herrerne, blev af alle overladt Miltiades, ſom dog ei 
gjorde nogen Brug deraf, men oppebiede Dagen, der: 
lovmæsfigen kaldte ham til Anforſelen. Saaſnart dens 
ne Dag brød frem opſtillede Miltiades fine. Tropper i 
Slagorden ved Foden af et Bjerg paa en Mark, hvor 
man havde gjort Forhugninger af ftore Træer for at ops 
holde Rytteriet. Platéenſerne ſtode pan den venſtre 
Flsi, Callimachus commanderede den hoire, Ariſtides 
og Themiſtokles Centrum. Miltiades var overalt, hvor 
hans Narvarelſe gjordes nødvendig. Grakerne angrebe 
i fuld Løb; Perſerne modftode med Rolighed og Haarde 
nakkenhed indtil begge deres Floie efter flere Timers 
Kamp begyndte at vige. Den verfiffe Feldtherre Datis 
befandt fig med fine bedfte Tropper i Centrum og trængs 
fe haardt ind paa Ariftides og Themiſtokles da ban, - ans 
greben ogfaa i Ryggen af Græferne, maatte opgive fine 
Fordele. Nu blev Nederlaget almindeligt; hvad der 
undgik Sværdet maatte flygte til Flaaden, der ogſga 
tildeels faldt i Græfernes Hænder. Perſerne miſtede 
6400 Mand, Athenienferne 192; Miltiades felv var 
ſaaret. Saa hæderlig denne Seier var funde den dog 
uden Miltiades's Virkſomhed have bragt Xrhenen i 
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Ulykke. Datis vilde paa fit Tilbagetog overfalde Athe⸗ 
nen felv og hans Flaade omſeilede alerede Forbſerget 
Sumium, da Miltiades fif Efterretning derom, begav 
fig ftrar paa Veien med Hæren og anfom netop til. vette 
Tid under Stadens Mure for at tilintetgjore Fiendens 
Plan og tvinge ham til ar trakke fig tilbage til Lilleaſi— 
ens Kyſter. San meget Miltiades efter fin Tilbagekomſt 
blev hædret af Athenienſerne, faa ſnart blev banen Gjen⸗ 
frand for Misundelfe. Hans Fiender føat? af ajøre ham 
mistanét forat ville eftertragte en ufillabdeliae Magt. CE 
uheldigt Tog, han giorde mod Pards, lettede dem deres Ber 
ſtrebelſer. Han havde nemlig i en Folkeforſamling forces 
flanet, ar man fulde betroe ham en veludruſtet Flaade 
paa 70 Skibe og lovet ved ſamme at færte Athenienſerne 
i Beſiddelſe af ſtore Rigdomme og forſtaffe Gem andre 
ftore Fordele. Formodentligt var hans Henfigt at plyn⸗ 
dre de perſiſte Kyheder og ſtraffe Øerne i det egaiſte 
Hav, ſom havde hotot med Werferne. Hans førfte Ane 
greb var mod Paros, hvor han dog fandt en faa tapper 
Modſtand, at han med uforrettet Sag maatte vende 
tilbage, Han blev anklaget i Folkeforſamlingen for at 
være beſtukken af Perſerne cller efter Andre for Under— 
flæb, og, da han formedelſt et ved Paros erholdet E aar 
ei kunde forfvare fig blev han dømt til at kaſtes i en 
Grav, hvor man lod Misdadere omkomme. Oorighe—⸗ 
den forvandlede Dodsſtraffen til en Pengemulct paa 50 
Talenter, og [od ham, da han ei funde betale, fætte i 
Fengſel, hvor han døde af fit Saar. 

Stilton (John) blev født den ode Dec. 1608 i London 
og var Søn afen Notar. Cfterathan i nogen Tid var bles 
ven underviiſt, deels af Privatlærere, deels St. Paulſko⸗ 
len, kom han til Chriſt College i Cambridge(1624), hvor 
han 1628 tog de ſedvanlige Grader ſom Baccalaureur og 
Magiſter (Bachelorand Mafter of arts) og udmærkede 
fig fordeelagtigt ved ſine fore Fremſtridt i Videnſtaberne 
ved adffilligeForføg idet latinſte Sprog, Han opholdt og 
fig derpaa nogle Aar hos fin, Fader paa Dans Landgods 
Horten ved Colebhrook i Buckinahamſhire. $ Maret 1634 
ſtrev han the malk of Comus, en Farce, fom erholdt 
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den Udmarkelſe at ſpilles af Præfdenten af Wales, Grev 
Bridgewaters Børn i Ludlow⸗Caſtle i Shropfhire. Hans 
neſte Product var Lycidas, en Monodie ved hans Ven 
E. Kings Dsd. FG Aaret 1638 erholdt han af fin Fader 
Tilladelfe aft gage vaa Reiſer. Efter et fort Ophold é 
Paris, hvor han befagte den bersmte Grotius, begav 
han fig til Italien, et Land, hvis Literakur han Gavde 
ſtuderet med ſtor Flid, ſom adfilige af bang Ungdoms 
Digte, der ere forfattede i det italienſte Sprog, bevire. 

Han blev overalt modtagen med Agtelſe og gjorde Be— 
kjendtſtab med den Tids ſtorſte Mænd f. E. med Gali⸗ 
let, ſom han beføgte i Inquiſitionsfangſelet i Rom. Fra 
Neapel vilde han fætte over til Sicilien og Græfenland ; 
men Efterretningen om de i hans Xædrenefland udbrudte 
Uroligheder, forandrede hans Deflutning og bevegede 

ham til, efrer 15 Maaneders Fravarelſe at vende tilbas 
ge til England, Han tilbragte nu ſin gvrige Levetid é 
London. Efterat hani nogen Tid havde ſyſſelſat fig med 
fine Soſterſonners Underviisning, tog Gan Deli de uds 
brudte Religionsſtridigheder ag udgav 1641 fem Afhands 
linger concerning the church government. J 
Aaret 1644 ſtrev han Areopagitica, a fpeech for 
the liberty of unlicensed' printing, Neſte Aar 
bleve hang juvenile poems trykte i London og deré 
finder man de fEjønne Stykker PAllegro og il Penseroso, 
hvori han treffende angiver de forſtjellige Synspunkter, 
hvorfra den Muntre og den Tungſindige betragter Tin— 
gene i Verden. Efter Kongens Henrettelſe udgav han 
fine Remarks on the articles of peace hetween 
Ormond and the irish rebe!s og hang Aexzovoxtac- 
ns. Ved diſſe og flere i ſamme Mand førevne Verker 
gjorde han fig faa yndet hos Republikanerne, af han af 
Cromwell blev. udnævnt til latinſt Secreteer i Statsraaz 
det. $ Aaret 1651 ſtrev han fit berygtede Defenfio 
pro populo Anglicano (imod den 1649 af Salmafius 

udgivne Defenfio regis, hvorfor han af Parlamentet 
erholdt en Belonning af 1000 Mund. Ved fin uaflades 
lige Studeren forbundet med Hovedpine, hvoraf han 
havde været plaget fra fin Ungdom blev han ved denne 
Tid fuldkommen berøvet Synet. Herved fod han fig 
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dog ei hindre enten i ſit Embedes Beſtyrelſe eller i ſine li⸗ 
teraire Beſtjeftigelſer. I Aaret 1654 udgav han fin 
Defenfio fecunda og næfte Aar fin Defenfio pro se. 
»$ Aaret 659 ſtrev hanen Tractat om den borgerlige 
Maat i Kirkeſager og Conſiderations touching the 
likeliest means of removing hirelings out of the" 
church, Ved Slutningen af Maret 1659, da Croms 
well havde nedlagt fit Protectorat, [od Milton trykke et 
Brev upon the model of commonwealth og nogle 
Maaneder før Reſtaurationen fin ready and easy way 
to eftablish a free commonwealth, At han ved 
Carl 2dens Tilbagekomſt miſtede fin Sekreteerspoſt fan 
man let gjette. Han ſtjulte fig indtil Act of Obli- 
vion (Forglemmelſesacten) hvori Gan mod Formods 

ning indbefattedes, uagtet hans Defenlio pro popu- 

lo Anglicano var bleven brændt ved Boddelens 
Haand, tillod ham igjen at vife fig offentlig. J Aaret 
1665 fuldførte han fin berømte Epopee the Paradise 
lok. Sden førfte Udgave fra 1667 udkom Éun ti, i den 
anden fra 1674 tolv Bøger. - Forfatterens Honorar bes 
lob fig til 10 Pund. Overhovedet vakte dette Mefters 
ſtykke i den engelſte Poefte liden Opmerkſomhed, da det 
førft kom ud. Førft, efterat Addiſon havde viift dets 
Efjønheder i fin Tilſtuer, begyndte Nationen at gjøre 
fig nærmere bekjendt med det. $ Maret 1670 udgav Dige 
teren en Englands Hiftorie, der dog kun gaaer til det 
normanniſke Indfald. J Aaret 1671. udfom hans ane 
tet Eoos, Paradise regained, ſom ſtaaer tilbage for 
det førfte, og hans Samson Agonistes, et i de Gamles 

Smag ſtrevet Sorgeſpil. J Aaret 1672 [od han trykke 
en Logik og 1673 fine Discourses of true Religion, 
hvorpaa han døde den rode Novbr. 1674 i London. 
IJ nyere Tider er der oprettet ham er Minde i Weſtmin⸗ 
ſterabbedie. Milton levede meget maadeholden og havde 
en naturlig Afſkye for ſterke Drikke. Hans Fornoielſer 
beſtode for Storſtedelen i Underholdning med hans Venner 
og Syſſelſettelſe med Muſik, hvori han havde bragt 
det til nogen Fuldkommenhed. Hans Kundſkaber vare 
meget udbredte. Han forſtod det hebraiſte, græfte, las 
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tinſte, franſke, italienffe og fpanfe Sprog. Af fin 
Nations Digtere gjorde han meeſt af Spenſer, Shake⸗ 
ſpeare og Cowley. Efterat han var bleven blind under⸗ 
viifte han fine Døttre i de tre førftnævnte Sprog, for at 
fætte dem iftand til at hjelpe ham ved hans lærde Be—⸗ 
fEjeftigelfer. Isvrigt var han en aaben redelig Mand af 
hurtig Fatteevne, treffende Vid og ſtarp Dommekraft. 
San var tre Gange gift. Hans famtlige poctiffe Være 
fer finder man i Johnſons Samling, ligeledes hos Bell 
og Anderſon. Bentley, Pearce, begge Richardſoner og 
Th. Warton have commenteret ham. 

Mimer kaldte Græferne ſmaae Dramaer eller dras 
matifte Spil, ſom et-vare kunſtmasſigt uddannede, De 
beftode ofte fun af enkelte iſer comiſte Scener, under» 
tiden med improviſeret Dialog, og bleve fornesmeligt 
foreftillede ved Gjeftebudde; nogle ſynes imidlertid af 
være fomne paa Skuepladſen. Forſtſellige herfra vare 
Mimerne af Sophron fra Syracus (ved 420 f. Chr.), 
ſom vi fun befidde i Fragmenter, og fom vare dramatis 
ferede Dialoger, forfattede i rhythmiſt Proſa, og ei vas 
re beſtemte til Theatret, men til Leetüre og Recitation. 
De ſyſſelſatte fig blot med den troeſte Fremſtilling F det 
daglige Livs Characterer og Sæder. Hos Romerne va⸗ 
re Mimerne oprindeligt planløfe Farcer, ſom ved over⸗ 
given Spøg forlyſtede Folket; lide efter iidt uddannedes 
heraf et regelmæsfigere Skueſpil, hvori man ifær (dog ei 
udelukkende) ved Hjelp af Geberdeſprog, fremſtillede 
Scener og Characterer af det daglige Liv paa 'en latters 
vekkende Maade. e Kunſtnere der foreftillede ſamme, 
kaldes ogſaa Mimer, og de vare forſtjellige fra Panto— 
mimerne, der foreſtillede alt ved Geberder. Decimus 
Laberius (50 Aar før Chr.) og Publius Syrus, hans 
Samtidige, ere befjendte ſom Mimographer (Forfattere 
af flige Mimer). See Ziegler de mimis romano- 
rum, Gottingen, 1789. Mime falde vi enhver mimiſk 
Kunſtner 0: enhver, der fremſtiller ved Geberder, føls 
geligt og Sfuefpilleren, (Sammenlign Art. Panto: 
mime). 
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WMimik betyder i Skueſpilkunſten den Fardighed, 
ved kunſtig Skaben af Miner udvortes at efterligne de 
Lidenſt aber Skueſpilleren ved Kunſt hav ladet fremſtaage 
i ſin Sjel og fremſtille dem paa en ſaadan Maade, at 
Skueſpilleren maa ſige, denne Lidenſtab maatte have yt⸗ 
tret fig ved ſelvſamme udvortes Geberder og ingen andre, 
hvis den i Virkelighed havde yttret fig. Kun for ſaavidt 
Skueſpilleren er iſtand til ved Fremſtillingen kunſtigt at 
efterligne diſſe Geberder, ſom de pleie af vife fig i Natu— 
ren, kun for faavidt fan han gjøre Fordring paa Ravn 
afen Skueſpilkunſtner. At denne Efterligning ſtedſe 
er forenet med Bevidſthed, og ei maa udarte til blot me— 
chaniſt Fremſtilling af det egne Selv ligger netop i Be— 
grebet om Efterligning, thi Efterligning ſteer ved For— 
ſtanden, ſom ſtedſe er fig felv bevidſt, og aldrig med 
Folelſen, hvilken ſidſte viſt nok aldrig indbefatter nogen 
egentlig Bevidſthed i fig. Heraf folger tillige Svaret 
paa det Sporgsmaal, omen Skueſpiller ſtal fpille kun— 
ſtigt eller naturligt? Han fFal viſt nof ſpille med Kunſt, 
der vil ſige, han fEal fremſtille noget, der i ſamme Pier 
blik ei er, men hvorom han troer at en anden befinder fig 
i den Stilling, hvilken han ſtal efterligne ved Kunſt. 
Deraf folger altſaa, at han ei fEal viſe fig ſom fig ſelv 
(dette vilde være naturligt), men fom en Anden (altſaa 
funftigt). Men ffalnu Skueſpilleren fremſtille de Lis 
denſkaber, der ligge i hans Rolle, netop ſaaledes ſom 
han har opdaget dem hos en anden, der har befundet fig 
i ſamme Stilling? Viſt nok, men fun for ſaavidt ſom 
diſſe Lidenfaber, naar de yttrede fig i Virkelighed, 
vilde have viiſt Eenhed og Sammenhæng i fig felv. 
Thi, da Menneffet i fin naturlige Tilſtand ſtedſe bliver 
udfat for Tingenes tilfældige Paavirkninger, og derfor 
heller ikke fan lægge nogen kunſtmesſig Eenhed for Das 
gen i fin naturlige Fremſtilling, faa ffal den kunſtige 
Handling med den opmarkſomſte Omhyggelighed igjen 
føge at frembringe denne Cenhed og denne Sammens 
hæng, der, hvor Naturen i en lignende Stilling mage 
ſkee vilde tabe ſamme eller ei tage Henſyn dertil. En 
ſelv overfladiſt Jagttagelſe af Menneſket i fin Virkſom⸗ 
hed fan give Exempel paa hvad her forſtaaes ved 

j 
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Mangel paa hiin Eenhed og hiin Sammenhæng , hvor⸗ 
om her er talt. Man antage nemlig, at et Indivi— 
duum, idet ſamme vil forflare et andet en vigtig Sag 
og herved anvende de nødvendige Geberder, afbrydes 
enten af Mangel paa tilftræffelig Kundſtab om den 
Sag, der ſtal afhandles, eller ved en udvortes eller inde 
vortes Forſtyrrelſe. Pludſeligt fremfommer da ved 
denne Forſtyrrelſe en Mangel paa Sammenhæng og en 
Afbryden i hans Gebærder, der ei fan undgaae felv en 
overftadiſt Jagttager af Naturen. Eller man for: frille 
fig et Individuum, fom i Strid med et andet bliver 
heftigt vred og, medens det udøfer denne Vrede, fors 
ſtyrres i ſamme af noget Overordentligt, men ſtrax ders 
paa, efterat Hindringen er borte. igjen bryder ud i fin 
Vredes Yttring. Naar vi tænfe os dette Forfald ret 
[levende og ſom virkeligt indtræffende, faa vil det blive os 
tydeligt, at den Vredes Opforſel ved denne Leilighed et 
viljer os noget Heelt eller Sammenhængende, men tvert—⸗ 
imod noget Adſplittet, Sonderrevet og Ufammenhæns 
gende, Mimiken maa nu fom overhovedet den hele 
Skueſpilkunſt, for ſaavidt den nemlig er Kunſt og ei 
Natur (og deri beftaaer dens ſande Kunſt), undgéae dette 
Adſplittede, Sonderrevne og Ufammenhængende, og, 

netop for ſaavidt den forflaaer at undgaae dette til de 
allerlettefte Spor, netop for ſaavidt er den Kunſt og ins 
gen raae tilfældig Mechanismus. Man har ftridt mes 
get og heftigt om enhver Kunſts følgeligt og Mimikens 
ſidſte Grundfætning (det vil fige, om hvad der egentligt 
ev Grundlaget i enhver Kunſt). Da det nu er en afgjort 
Sandhed, at vi ei have.eller kunne have nogen Erfjens 
delfe uden for Naturen og af felv det, vi falde Ideal er 
intet videre end en forffjønnet Natur; faa funne vi 
med. fuldkommen Vished paaftaae, at Naturen og In⸗ 
tet uden denne er enhver Kunſts høiefte og fidfte Grunde 
fætning altfaa og Mimikens. Men i hvilfer Forhold 
fraaer nu Mimiken til Naturen ? Mimifen” ffal og 
maa fremſtille men med den Forſtiel, at den, hvor 
Naturen ev uſammenhengende, fEaffer Sammenhæng 
og former der Adfvlittede til et Heelt. Dette er 
Mimikens hoieſte Opgave og uden BE fan der 
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ei være Tale om den. For at komme i Befiddelfe af 
denne Kunſt maa Skueſpilleren altfaa ftudere Naturen, 
opfatte alt hvad han der finder med opmærffom Aand og 
gjøre fig det Eget, Men derhos maa han med den ftørs 
ſte Anftrængelfe ſtrebe efter at udfinde og begribe det 
Manglende, Ufammenhængende og Adſplittede i Natus 
ren, for af det fan blive ham muligt at fætte et ſammen— 
hængende Heelt iftedet for hiint Ufammenbængende. 
Mimifen fÉal altſaa ftuderes i Naturen, thi denne er 
den eneſte (tore Leremeſterinde i Kunſten, uden hvis 
troeſte redeligſte Studium vi ei formaae det mindſte i 
Denne, ifær i Mimiken, der faa at ſige ſtaaer i den aller 
perfonligfte Forbindelfe med Naturen. Da Naturen 
felv er uudgrundelig og fun fan erkjendes af givne Res 
ſultater, uden at vi ere iftand til at faftfætte dens 
Grundfætninger med uomftødelig Vished, faa er det 
deraf klart, at Naturen endeg gandſke alene funde være 
iftand til af give os de Refultater, der her ene og alene 
kunde tjene iftedet for theoretiſte Grundſetninger. Og 
fun i denne Henſigt, folgeligt meget uegentligt fan Ta— 
[en være om en Theorie af Mimiken fom overhovedet af 
enhver Kunſt; de udvortes Regler for ſamme funne vel 
læres, men herved fan Talen aldrig være om et indvortes 
ledende Princip, der ftedfe vil blive os ſtjult. 

Mimnermus, en græfE Digter og Muſikus, føde 
paa Colophon, levede paa Solons Tid og erhvervede fig 
det meeft udbredte Rygte ved fine Elegier. Han anſees 
for Opfinder af det elegiffe Stavelfemaal. Han fang 

om Kjerlighed og Glæde og levede i Nydelſen af begge; 
hvorfor Properts figer om ham: 

Plus in amore valet Mimnermi versus Homero 

(J Kierlighed gjelder Mimnermus's Vers meer end Ho⸗ 
mer); og Horats ſiger: 

Si, Mimnermusuticenset, fire amore jocisque 
Nil eft jucundum, vivas in amore jocisque 
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(derſom der, ſom Mimnermus holder for, ingen Glade 
gives uden Kjerlighed og Spøg, faa lev i Kjerlighed og 

Sypøg.). — Vi have fun nogle Fragmenter af ham— 
hvilfe findes i Bruncks Analecter. 

Mindanao eller Magindanao, een af de ſtorſte 
philippinſte Øer, ligger ved Aſiens oſtlige Kyſter, ev 
omtrent 45 Mile lang og 30 Mile bred, har et mildt 
Clima, en ſund Luft, en frugtbar Jordbund, en ſtor 
Mængde Floder, hvoraf adffillige ere ſeilbare, mange 
Bugter og er temmelig bjergig. Den frembringer fors 
nemmeligt Guld, Peber, Riis, Vor, Sago, Kokos⸗ 
nødder, Safran, Tømmer, adſtillige Kryderier, Bofler, 
Oxer og andre Dyr, hvis Huder tildeels ere vigtige i 
Handelen. Spanierne eie blot Kyfterne af Øen, der 
forreften beboes af fire uafhængige Nationer,  Måandas 
naerne, Lutaerne, Carogaerne og Subanerne, fom alle 
ere af en ſorteguul Farve med forte ftride Haar, men af 
en (av fpæd Bygning. De ere temmeligt vindſkibelige 
og udmerke fig ved deres Smedearbeide oa Skibsbyggerie. 
Deres Huſe ere byggede paa Pele og have fun een Etage. 
Hovedſtaden ligger paa den fydveftlige Kyft og har en 
ſikker Havn. 

Minde, Mindesmarker(Monumenter) tages fnave 
ien vidtløftigere, ſnart i en mere indſtrenket Betydning. 
Jvidtloftigere Forftand forftaaer man derved alt (fornem⸗ 
melig Gjenftande af menneffelig Kunft) hvad der ſom Tegn 
fra Fortiden ſtal eller fan vekke viffe Erindringer fra den 
Tid eller om den Tid, de ere forfærdigede. Naar der 
tales om Oldtidens Mindesmarker funne de være fÉriftlis 
ge, artiftiffe eller mechaniſte, thi Homers Digte ere liges 
faavel er Mindesmærke for os fra deres Tid ſom Pans 
theon eller et i i Pompeii oparaver Kunſtſtykke, Huusge⸗ 
raadzc. Alle diffe Mindesmarker ere af Betydenhed, 
for ſaavidt fom ethvert dannet Menneſke finder en vigtig 
Intereſſe i Oldtiden overhovedet. Den Grad af Sade⸗ 
lighed, Cultur og Oplysning, hvorved Nutiden fryder 
fig, er Reſultatet af de Slagters RR Cultur og 

2 
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Oplysning, der før os beboede denne Planet. Et hel⸗ 
ligt Baand forbinder Nutiden og Fortiden, derfor ere 
Oldtidens Mindesmærfer den Dannede faa ærværdige og 
hellige, de føre os tifbage til Fortiden, vi fee ligeſom 
nærværende dens Sæder, Skikke, Forfatninger og hele 
Liv. J mere indffrænfet Forftand forftaaer man: ved 
Mindesmarker blot de artiftife (Kunſtmindesmarker), 
blandt hvilke der dog findes en mærfværdig Forſtiel. Jog: 
fe have blåt Verdie, for. ſaavidt de ere Mindesmærker i 
egentlig Forſtando: for faavidt de tjene til at vedliges 
holde Mindet om viffe Perfoner eller Begivenheder; ans 

dre have foruden denne endnuenegen indvortes Vardie— 
da de, uden ethvert andet Henſyn behage fom Verker af 
den ſtjonne Kunſt. Hvo der ſtuderer Oldtidens Min— 
desmarker i den førfte Henſigt kaldtes Antiquar, Olds 
tidsgrandfFer; hvo der ſtuderer dem i ſidſte Henſigt 
Archgolog, Forffer i Oldtidens ſtjonne Kunſt. Oldti—⸗ 
Dens Kunſtmindesmerker falder man ve! og Antiker, 
man vegner da og Apollo af Belvedere og Laocoons 
Gruppe ligeſaavel blandt Kunſtmindesmarkerne fom Tis 
tus's Triumphbue. J den egentligſte og meeſt indffræns 
fede Forſtand betegner Mindesmerke eller Monument 
de Bygnings; eller Billedhuggerkunſtens Værter, hvis 
Beſtemmelſe det er, at overlevere Efterverdenen merk— 
værdige Perſoners eller Begivenheders Minde. Om 
diffe ev Talen alene her. Snart pryde de offentlige 
Pladſe, Haver ꝛc., og diffe ere for det meſte Mindese 
mærfer om Begivenheder, 2£resminder; fnart ere de 
Mindesmærfer om Perſoner. Ofte ftaae diffe paa det 
Sted, hvor den Perſon, der ſtal erindreg, ligger begra= 
ven, Gravminder, Wi finde Mindesmarker fra alle 
Tider og hos alle Nationer fra Kunſtens førfte raae For— 
føg til den høiefte Uddannelfe. De ældfte, vi fjende, 
ere Ægyptens Obeliſker og Pyramider og maafkee tillige 
de perfiffe Kongegrave, fom vi forbaufes over i Ruis 
nerne af Perſepolis. Diffe Mindesmarker indgyde 
Wrefrygt ved deres uhyre Storhed og deres ophøiede 
Simpelhed. Heri naaede maafÉee ſelv Grekerne dem 
ikke, men dem tilkommer ogfaa her Skſonhedens Priis. 
Neppe var i noget Land Antallet af Wresminderne ſtor⸗ 
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re end i Græfenfand, hvor man opreiſte ſaadanne for 
Seierherrerne i Slagene og ide offentlige Lene og for 
andre fortiente Mænd, men ogfaa ofte ſmigrende bortod— 
flede ſamme paa Uvardige. Seierherrernei Slagene er— 
holdt Statuer og Trophæer, Seierherrerne i de høitides 
lige Lege. Statuer og Mindeſtotter. Paa den corin⸗ 
thiſte Iſthmus, ved Neptun" Tempel fode Statuerne 
fori Seterherrerne i de iſthmiſte Lege; i Altis hellige 
Lund i Olpmpia de for Seierherrerne i de olympiſke Lege. 
Trophæer gaves der i ftor Mængde. Tit oprettede man 
endog Bygninger fom Wresminder, hvilfe med Henſyn 
til Form Prydelſe og Pragt vare meget forf€jsllige. 
Blandt dem udmærkede fig. de choragiſte Monumen— 
ter i Athenen, hvilke oprettedes dem til Wre, der have 
de erholdt Priſen ſom Chorager i de theatralfe-og muſi⸗ 
kalſke Lege, fom holdtes paa Theatrene og i Odeerne. 
Ved diffe Lege var der Skik i Athenen, at hvert af Sta— 
dens 10 Laug valgte en Choragus, der paatog fig Opſig⸗ 
ten og Beſtyrelſen af diffe Lege vaa egen Befoftning. 
Euhver føgte heri at overgaae de øvrige; Seierherr n 
over alle erholdt til Priis en Trefod af Erts, alminde— 
ligt af en ſtor Kunſtner, hvilken var til Hæder for hang 
hele Slægt. Denne Priis blev offentligt udſtillet, hvor— 
til man indrettede enten. ſmage Bygninger eller enkelte 
Stotter, der bare Trefoden og erholdt en Indſkrift, der 
nævnte Choragus og Tiden, Legene bleve holdte, Det 
er begribeligt, at dør gaves mange flige Monumenter, 
og de havde i Athenen en egen Gade, Trefodgaden 
(Tripodes). Nogle af ſamme hare vedligeholde fig inds 
til vor Tid. Det. prægtigfte af alle diffe er Lyſtkrates's 
choragiſte Monument, fædvanligen faldt Demoſthenes's 
Lanterne; efter dette Thraſyllus's og Thraſykles's Mos 
nument og nogle Statuer. Da Romerne begyndte at 
kappes med Græferne i Kunſten bleve de heller ikke tilba— 
ge i Ovrettelfen af Wresminder. Et Slagé af diffe er 
dem gandſke egen, Triumphbuerne, hvorom der ſtal 
tales i en egen Artikel. Før Wresminderne havde man 
udentvivl baade i Grekenland og Rom havt Gravmin— 

der, hvilfe naturligviis dog forſt ſenere kunde udmarke 
fig ſom ſtjonne Kunſtverker. Af diſſe havde man to 
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Slags enten paa det Sted, hvor den Afdodes Aſke var, 
egentlige Gravminder, eller blot oprettede Monumenter, 
hvori den Afdøde: AfÉe ei ajemteg, Kenotaphier (Ce⸗ 
notaphier). Af begge Slags fane man nogle i Stæders 
ne, i Nærheden af famme og paa Landeveiene, fom ders 
ved erholdt en Prydelſe, der baade var lærerig og unders 
holdende. Den raae Steen forvandlede fig til en ædel 
Støtte; fiden oprettede man paa en Steengrund to 
ſmaae Støtter, bedekkede dem med en Gavl.… prydede 
Rummet derimellem med den Afdødes Billede, Ind⸗ 
fErifter og Basreliefs. Saaledes prydedes de ftedfe mes 
— man faae ſnart fmaae Bygninger, der havde Udſeen⸗ 
ide af et Tempel ;-og heri fteeg man endeligt til den hoie⸗ 
fte Pragt. Det nyere Europa har ligeledes Mindes⸗ 
mærfer af begge Slags at opviſe, men uforholdsmæge 
figt flere Gravminder end Wresminder, ſom Sagens 
Natur medfører, da hine oprettes ved Privatintereſſe, 
diffe ved offentlig. QASresmonumenterne finder man fore 
nemmeligt i Hovedſtederne, og mange af dem ere bes 
førevne og afbildede i Sturms architektoniſke Reiſean— 
mærfninger (tydſt). En temmelig god Compilation ude 
gav Abbed de Luberfac i fin Discours sur les monu- 
mens publics de tous les ages et des tous les 
peuples (Par. 1776, Fol.). Flere af ſaadanne Mos 
numenter i Frankerig har Millin ladet afbilde i fine 
Antiquités nationales. Frankerig har og og overhos 

vedet været det Land, hvor Kunſtnerne meeft have været 
fuffelfatte paa denne Maade. Kunſtneren har herved 
Valget blandt de manefoldigfte Former, fun maa han 
vælne overeensſtemmende med fin Henſigt. Det Simple 
paffet fig for Privatdyd; Storhed, Værdighed og 
Pragt for det Minde, der ſtal forevige en heel Nations eller 
dens Styreres og Heltes Stordaad. Prydelſen maa”da 
ſtaae i Forhold til den valgte Form, der felv har meget 
Spillerum fra den ſimple Mindefteen til Triumphbuen, 
fra Soilen indtil Porticus og Tempel. Her feile Kunſt⸗ 
merne meeſt ved for meget; de overlaſſe, og betanke ei, 
at alt for meget fvæffer Indtrykket, ſom de dog vilde 
forſtarke. 
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Minden, en Stad i Kredfen af ſamme Navn i den 
preusſiſte Provinds Weſtphalen, ligger ved Weſeren 0% 
har omtrent 7500 Indbyggere. Den er befæftet og har 
en 600 Fod lang Steenbroe over Weſeren. Der findes 
tre lutherſke, to catholſte og een reformeert Kirke; Dom. 
kirken befidde de Catholſte. Den i1fte Aug. 1759 levez 
rede Prinds Ferdinand af Braunſchweig de Franſke under 
Contades og Broglio et Slag ved Minden og vandt en 
afgigrende Seier. De FranfÉe vilde dog have tabt endnu 
mere, hvis Lord Sackville (fiden Lord Germain) tilbor⸗ 
ligen havde udført Prindſens Befalinger, hvorfor han 
og afen Krigsret blev erÉflæret udygtig til videre Tiener 
ſte. — Det forrige Biſpedom Minden blev ſeculariſeret 
i den weſtphalſte Fred og kom fom et Fyrſtendom under 
Chur-Brandenburg. Preuſſen aftraadde det 13807, og 
Napoleon lagde det til Kongeriget Weſtphalen, hvor det 
for Størftedelen hørte til Weſerdepartementet; 1810 blev 
det forenet med det franffe Dep, Overs Emé, men har 
fiden 1314 igien tilhørt Preuſſen. 

Wine, Mineerkunſt. Ved en Mine forftaaer 
man overhovedet en i Jorden nedgravet og med Krudt 
fyldt Kaffe for at funne fprænge Sorden over famme og 
alt hvad derpaa findes i Luften ved Krudtets Kraft, naar 
det antændes. . S Feldtbefæftningsfunften har man Mis 
ner, ved hvilfe man fun graver Kaffen 10 til 12 Fod 
i Jorden. En Fæftnings Miner kaldes Contreminer og 
og beffaae almindeligt af en Minegang (Gallerie) , der 
løber under den bedekkede Gang, til. den yderfte Rand af 
Graven og heder Gallerie⸗Magiſtrale. Fra denne gaae 
udad mod Marfen mindre Minegange (Minegrene eller 
Rameaux) under Glaciet, hvorfra endnu tif hoire og 
venſtre Side udgaae Lyttegangene, for deri af lytte 
efter Fiendens Anſtalter hang Ungrebsminer, Den 
med Krudt fyldte Kaffe kaldes Krudtkiſten, og det Hul, 
der maa graves for at bringe den i den tilbørlige Dybde 
under Jorden, heder Brønden, ved hvis Side der gjøres 
et andet Hul for Krudtkiſten, hvilket kaldes Mineovnen 
eller Minekammeret. Den Linie, der trakkes lodret 
fra Krudtkiſtens Middelpunkt mod den nærmefte Overs 
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flade, mod hvilken Krudtet (Ea! yttre fin Virkning, kal⸗ 
Des den korteſte Modſtandslinie. For ar kunne ſpren— 
ge Minen maa man føre en Krudtledning i et Rør af | 
Lærved, Læder 20. eller ien Trærende til er ſikkert Sted ét 
Minegangen- hvor man ufeet af Fienden fan antænde 
Krudtet. Naar Minen fpringer fremfommer et Hul, 
Tragten, hvis øvre Side faldes Gjennemfnittet, hvis 

Storrelſe ev afhængig af Krudtladningens Styrke, ſom 
for den ſedvanlige Feldtbrug kan beſtemmes ved den Nes 
gel, at man cuberer den i Sod udtrykte korteſte 
Modſtaͤndslinie og dividerer dette Cubiktal med 
IO, da QAvotienten giver Krudtladningen udtrykt i 

Fund, Naar Krudtet nedgraves faa dybt i Jorden, 
at ſammes Virkning, naar det antændes , et fan yttre 
ſig paa Jordens Overflade, faa fremkommer i Jorden en 
kegleformig Figur, hvori alle Jorddele ere ryftede og de 
i Nerheden varende fiendtlige Miner forffyrrede ; denne 
kugleformige Figur heder Virkningsſpharen ag blev af 
fin Opfinder Belidor faldt Globe de Compreſſion, hvile 
ket Navn man nuomſtunder bruger om de meget ſtarkt 
ladne Miner, Beleirerne for en Fæftning anlægger for 
at forſtyrre Contreminerne, Ved Forſog, ſom Belidor 
anftillede i Aarene 1725, 1732 og 1753 og ſom bleve 
gjentagne af den preuffiffe Major Le Febre 1754, er 
det beviiſt at Krudtet fan yttre fin Virkning til 32 a 4 
Gange faa langt fom Længden af den kotteſte Modftandss 
linie rundt omkring, og at, ved en faa ſterk Ladning, at 
det antændte Krudts Virkning vifer fig for. Dagen, 
Tragtens Gjennemfnit fan blive 53 Gang faa ſtor ſom 
den korteſte Modſtandslinie, da man før Belidors Tider et 
forftod at bringe den til meer end det dobbelte. Tabel⸗ 
len over den Krudtladning, der udfordres til en Tragt af 
given Storreiſe finder man hos Vauban og Belidor og i 
andre SÉrifter over Mineerkunſten. 

Mine var en gammel greſk og romerſt Mynt paa 
hundrede Drachmer Efter Mrofeffor Badens Berege 
ning var den romerſke omtrent Speciedalere. Mine 
var hos Grakerne tillige en Vægt paa noget over 28 Lod. 
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Mineralier, Mineralogie. Ved Mineralier 
forſtaager man alle ſelvſtendige, mekaniſk enkelte uorgani— 

ſtke Naturlegemer, ſom findes i Jorden eller paa dens 
Overflade. Man betjener fig herved ogſaa af Benævnels 
ſen Foſſilier, ſom eensbetydende med Mineralier. Ef— 
fer det herſkende wernerſte Syſtem deler man ſamtlige 
Mineralier efter deres fire Grundbeſtanddele i fire Ho⸗ 
vedclaſſer, nemlig: I, Ford, og Steenarterne, II, 
Saltene, 111. Inflammabilierne, og 1V. Metaller— 
ne. Den forſte Claſſe deles igjen i faa mange Slægter, 
fom der gives chemiſt anfelte Jorder. Diſſe ere ni: 1) 
Zirkonſlegt, 2) Kiſelſſegt, 3) Glycinflægt, 4) 
Leerſlegt, 5) Taltflægt, 6) Ralfflægt, 7) Stron⸗ 
tianflægt, 8) Tungflægt, 9) Ytterflægt,. Den 
anden Claffe inddeles efter de forſtjellige Syrer, Saltene 
indeholde, i fom Slægter, nemlig: 1) kulſure Salte, 
2) borarfure Salte, 3) falpeterfure Salte, 4) 

faltfure Salte og 5) fvovlfure Salte, Den tredie 
Claſſe har fem Slægter: 1) Svovl, 2) Jordharts, 
3) Grapbit, 4) Refin og 5) Diamant. Den fjerde 
Claffe eller Metallernes er rig, og man inddeler den efter 
de eiendommelige metalliſte Grundſtoffe (See Metaller). 
Foruden de der anførte 23 Slags fan man endnu anføre 
Cerenit, Jridium, Rhodium , Osmiam og Pallas 
dium. Mineralogien er den Deel af Naturhiſtorien, 
der handler om de uorganiſte Naturlegemer eller Mine⸗ 
ralier. De nyere Mineraloger have inddeelt Mineralos 
gien i fem Doktriner eller Grene og ved enhver faftfat et 
Synspunkt, hvorfra den maa betragtes. 1) Oriktog— 
noſien er den Deel af Mineralogien, ſom lærer os at 
fjende Mineralierne i en naturlig Orden, under paſſende 
og faftfatte Benævnelfer og efter tilſtrekkeligt beſtemte 
Kjendemærfer. 2) Mineralogiſt Chemie gjør os bes 
kjendte med Mineraliernes Beſtanddele, Ovantiterne af 
ſamme, Maaden. hvorpaa de ere forbundne og Forhols 
dene ved deres Adſtillelſe. Tillige angiver den Reglerne 
og Maaden, vi bør følge for henſigtsmasſigen at adffille 
Foſſilierne og lære at fjende deres Beftanddele. 3) 
Geognoſien betragter Jordens indvendige og udvendige 
Bygning og gjør 08 følgeligen bekjendte med Mineralier⸗ 
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nes Leieſteder, Maaden hvorpaa og Tiden, hvori de ere 
fremkomne. Denne Doftrin har endnu ei naaet den 
Fuldkommenhed, dens høie Intereſſe fordrer. 4) Mi— 
neralogiſt Geographie giver og i lokal eller geographiſt 
Orden KundfEab om de i de forſtjellige Egne forekom— 
mende Bjergarter, de Foffilier, der brydes i dem og de 
Forhold, under hvilke de findes i dem. 5) Oekonomiſt 
Mineralogie gjør os befjendte med de Egenſkaber hos 
Mincralierne, der ajøre dem anvendelige i det borgers 
lige Liv. Blandt Maturvidenffaberne er Mineralogien 
maaſkee fidft uddannet fom Videnſkab, dog har den i de 
nyere Tider vakt færdeleg megen Opmærffombhed og fune 
det mange Bearbeidere. Selv Grekerne og Romerne 
var denne Videnſtab ei fremmed Fra den førfte Nation 
er endog et Verk om Stenene af Theophraft kommet til 
os, af de romerffe Skribentere er Naturhiſtorikeren 
Plinius ifær mærfværdig i denne Henſeende. Fra den 
nyere Tid fan man fornemmeligt antage fire i Minera— 
logien hGerffende Syftemer: 1) De udvortes, Rjendes 
tegns Syſtem begyndte med Wallenius og naaede fin 
fuldkomne Uddannelfe ved Werner; 2) Det chemiſte 
Syſtem begyndte med Cronftådt og uddannedes ved 
Englænderen Kirwan; 3) Det ſcryſtallographiſte 
eller mathematiſte Syſtem fEyldes den franſte Natur—⸗ 
forſter Haup; 4) Det genetifte Syſtem, hvori de 
udvortes Kjendetegns og det mathematiffe Syſtem ere 
ligefom forenede fremſtillede Oken nyligt i fin Haandbog 
i Naturhiſtotien. Af alle diffe Syſtemer har det mere 
nerſke hidtil udbredet fig meeſt og fundet de flefte Bear⸗ 
beidere, omendſkjondt man ei fan nægte, af det endnu 
indeholder mange Ufuldkommenheder, der tildeels ere fors 
bedrede i det okenſte. 

Mineralvand kaldes Kilder, i hvis Vand Gass 
arter eller mineralffe Dele ere oploſte. Blandet de 
Gasarter, fom flige Mineralvande indeholde ere de fors 
trinligſte Kulſtofgas leller den faa kaldte Luftfyre, fir 
Luft og tet fvovlede Vandſtofgas eller Hydrothionſyre. 
Blandt de Mineralier, man finder opløfte i diſſe Vande 
ere de fortrinlige Kalkjord, Bitterſaltjord (Magne: 

* 
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fia), Leeriord, ſpovlſyre Kalk (Gyps), ſaltſyre Kalk, 
kulfyre Kalk (almindelig Kalkſteen), ſvpovlſyre Maas 
neſia (Bitterſalt), ſaltſyre Mineralalkali (Kogſalt) 
fvovlfyre Mineralalkali (Glauberſalt), ſalpeterſyre ves 
getabiliſkt Ludſalt (Salpeter), Jern, for det meſte ops 

løft i Kulſyre, ogſaa ſpovlſyre Jern (Jernvitriol)- 

Da Bandet alerede i fig ſelv har en oploſende Egenſkab, 
faa finder man fjelden gandffe reent Kildevand, hvori 
ei nogen af ovennævnte Ting findes oploſte. 3 vifle 
Bande indeholdes en betydelig Mængde jordagtige Stof⸗ 
fe, for det meſte Kalkjord oploſt i Kulſyre, hvoraf 
Vandet faaer en ſalt- og jordagtig Smag og hvorved det 
bliver mindre virkſomt til Bryggen, Brændeviinsbræns 
den, Blegen oa ubrugeliat til Vaſkning, da det vanfÉer 
ligt opløfer Sæben og tildeels adfille dens Hovedbeftands 
dele. Bælgfrugter kunne ei foges bløde deri, fordi det 
flygtige Ovløgningsmiddel dunfter bort under Kogningen 
og de nedſynkende jordagtige Dele forſtoppe de fmaae 
Pori, Mellemrum, paa de deri kogte Wrter, Kjød ꝛc. 
Diſſe Dele ſatte ſig og ved Siderne og paa Bunden af 
Karrene. Saadant Vand bliver vel renere ved Kognins 
gen, men man Éan og forbedre det ved en Tilfætning af 
Alkali eller Ludfalt og gjøre def mere ſtikket til at koge i. 
J andre Vande ere der faa eller flet ingen flige jordagtis 
ge Dele f. Er. Regnvand, Flodvand. Naar der af 
ovennævnte Beſtanddele findes en faa betydelig Mængde 
opløfte i Vandet, at det deraf erholder en meget marke⸗ 
lig Smag, giver man det Navn af Mineralvand, og, 
naar det ved indvortes Brua yttrer helbredende Virk— 
ninger paa det menneffelige Legeme, Sundhedsbronde. 

Minerva, hos Græferne Pallas⸗Athene, Athenæa 
var cen af de fortrinligfte blandet Guddommene af det 
olympife Dynaſtie. Fabelen fortæller, at Jupiter, da 
han efter Seieren over Titanerne havde naaet Overher⸗ 
redømmet, valgte til fin forſte Gemalinde Metis, en 
Datter af Oceanus. Et Orafelfprog af Gea og Uranus 
havde fpadet Jupiter, at Metis forſt Æulde føde en 
Datter og derpaa en Søn, fom fulde berøve ham Her» 
redommet. For at undgage denne Skiebne føgte han af 
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bemægtige fig hende ved Liſt og Smiagrerie og opſlugede 
hende tilligemed den endnu ufødte Minerva. Da nu 
hendes Fødfelstid nærmede fig følte Jupiter en heftig 
Smerte i Hovedet, hvorfor han (od Vulkan klove fig 
Hovedet med en ſtarp Øre, hvorpaa Minerva munter og 
i fuld Ruſtning fremſprang. Hun dandfede omkring 
med krigerſt Mod, ſvingede ſit Spyd og ſlog dermed 
paa bet tonende Skiold fom om hun giorde fig færdig til 
en Fiendes Angreb. Hun fremftaaer i Gudernes Kampe 
ſom viis-krigerſt i Modfætning tilden vilde, blodtorſtige 

raae Mars; i Kampen mod Giganterne overvandt hun 
Pallas og Enceladus. J de Dodeliges Krige ftyrer og 
beſtytter hun ſtedſe Heltekraften. Hun leter Hercules 
op paa Olympen, lærer Bellerophon sat tæinme Pegafus. 
pg overvinde Chimere, ledſager Perſeus paa fit Tog 
imod Gorgonerne, ffienfer Tydeus Udodelighed, holder 
Achilles i Wre, ledfager Ulyſſes, beſtytter hans Gemals 
inde og veileder hans Søn i Mentors Skikkelſe. Ligele—⸗ 
deg begunftiger hun Opfinderne af Krigskedſtaber: bun 

- byggede Argo og lærte Epeus at tomre Traheſten, hvors 
ved Troia erobredes. Hun vifer fig og ſom Beſkytter—⸗ 
inde af de fredelige Kunſter og forfader alle en Fyrſte⸗ 
datters Sysler i den herviffe Tidsalder: Veven, Rok— 
ken, Brodeernaalen finde vii hendes Haand, og lige— 
ſom Heltenes Ovinder felv forarbeide Tøierne for deres 
Huus, faaledes forfærdiger hun dem for Gudinderne. 
Derfor ftaaer og enhver duelig Vaverſte under hendes 
Beſkyttelſe, kun maa hun ei hæve fig ſtolt fom Ariadne, 
hvem Minerva forvandlede til en Edderkop. Fra diſſe 
blot gvindelige Kunftfærdigheder overdrog man hende 
ſiden BefEyttelfen. af alle Menneſkenes fredelige Beſkief—⸗ 
tigelſer, hvorved den virffomme Aand ifær vifer fig. 
Enhver Kunſtner, den mechaniſke og dannende, ſtod uns 
der hendes Varetegt; hendes Beſkyttelſe nød ogfan Tæns 
keren ſaavelſom Taleren og Digteren; og da tillige Sund— 
Bed hører med til den fuldkomne Lykke, ſom opfindere 
Aandsvirkſomhed al ſtienke, faa hører hun og til de 
lægende Guddomme. IJ alle diſſe Henfeender er hun 
Symbolet paa den af Hovedet udfpringende Tanke, Viis— 
dommens Gudinde ſelv, ſaavelſom Videnffabens og Kuns 
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ſtens, dog fun dennes, for ſaavidt Opfindelſe og Tenke⸗ 
kraft derved komme i Betragtning. Athenen, denne 
BidenfEabernes og Kunſternes Stad, var hendes Ynd— 
lingsopholdsſted. Hun nevnes ſom Opfinderſte af Fløie 
ten. Men, da hun i en Kilde lagde Marke til, hvor 
meget Spillet paa ſamme vanſirede hendes Anfigt, ka⸗ 
frede hun den fra fig og onſkede den haardeſte Forbandelſe 
over den, fom tog den op. Denne Forbandelfe gik é 
Opfyldelſe paa Marſyas. Hun forfmaaede Kierligbed og 
opofrede fig til evig Jomfrudom, og hvo der. opiøftede 
driftig Begierligheds Blik paa hende, ham traf frygtelig 
Hevn. Tireſias, der lurede paa hende i Badet, blev 
flagen med Blindhed. Med denne rene, folde Forſtands— 
characteer forefommer ogſaa Gudinden paa de Gamles 
Kunft:Xremftillinger. Som Krigerſte fees hun fuldkom—⸗ 
men ruftet, Hovedet bedæffet med en gylden Hjelm, 
hvorfra vaier en ſtolt Buſt, hun er pandfret med fir 
Faders Harniſt og har en Landſe Haanden; ſom Fors 
ftanderffe for den fredelige Kunſtferdighed forekommer 
hun i de greſte Matroners Dragt. Til Gudindens Aco 
tributer hører desuden Wgis, Gorgonehovedet og det 
argoliſte SFiold af rund Form. Som Symbol tilhører 
fjende Uglen (paa Mynter ogſaa Hanen) for aft betegne 
Harvaagenhed. Som Sundhedens Vedligeholderſke 
foerer hun af Dragernes Skaal, og Oliegrenen er Tegn 
paa den fredelige Virkſomhed, der trives ved hende. 
En færdeles athenienſiſt Mythus figer, at, da engang 
Meptunog Minerva (Athene) firedeom Staden Athenens 
Navn, afgiorde Guderne Striden ſaaledes, at den fFuls 
de kaldes efter dens Navn, der bragte Menneſtene den 
nyttigfte Save. Neptun flog med fin Trefork i Jorden 
og den krigerſte Heſt fremfprang ; Minerva EÉaftede fit 
Spyd, og, hvor det faldt, fremvorte det fredelige 
Dlietræe. Hendes Gave blev anfeet for den nyttigſte, 
og Staden erholdt hendes Navn. Hele Attica, men 
ifær Athenen var hende helliget, og hun havde her mange 
Templer. Hendes meeſt glimrende Fefte i Athenen var 
Panathenæerne. En anden Feft var hendes Billedſtot⸗ 
tes hoitidelige Afvaſkning i Athenen, men ifær i Argos 3 
denne Handling blev foretagen aarlig ved kyoſte Jom⸗ 



236 Min 

fruers Hænder i rindende Vand, Romerne tilbade hende 
i Forſtningen blot ſom Krigsgudinde, men fenere fom 
Roms Hovedſkytsgudinde. Hun havde tilligemed Supis 
tev og Juno fin Plads i Hovedtemplet paa Capitolium, 
og hendes Feft blev aarligt høitideligholde fem Dage uns 
der Navn af Quinquatrus. p 

Mingotti (Catharina) een af de ſtorſte Sangerins 
der ved Slutningen af forrige Aarhundred, var født i 
Neapel 1726 af oprindeligen tydffe Forældre, Hendes 
Fader, der ſtod i oſterrigſk Militairtieneſte, KÉ ſtrax 
efter hendes Fodſel Ordre at begive fig til Schleſten og 
tog hende med fig derhen. Efter hans Dod bragte hens 
des Onkel hende til Urſulerinderne. Den Muſik man 
her undertiden gav, giorde et ſaadant Indtryk paa henz 
de, at hun bad Abbedinden med Taarer i Oinene at lade 
hende give nogen muſikalſt Underviisning, for at bun 
ogfaa kunde fynge med i Chor. Abbediſſen tilſtod hende 
endelig fin Begiering og gav hende dagligt en halv Time 
nogen Anviisning i de førfte Begyndelſesgrunde af Mus 
fiffen. Hun var 14 Aar gammel, da hun efter fin 
Onkels Død vendte tilbage til fin Moder og fine to 
Søftre. Nogle Aar. derpaa giftede hun fig imod fin 
Tilbøielighed, og blot for at udrive fig af en endnu 
mere forhadt Stilling, med en temmelig gammel Venes 
tianer ved Navn Mingotti, der var Entrepreneur ved 
Operaen i Dresden. Ved fin Fremtræden i Dresden 
vafte hun den almindeligfte Opſigt. Porpora, ſom dens 
gang var i Kongens Tienefte, anbefalede hende paa det 
ivrigſte og fEaffede hende en Plads ved Theatret, Han 
fuyffelfatte fig felv med hendes Underviisning. Den bes 
rømte Fauſtina og Haſſe vare dengang ligeledes i Dress 
den, men fnart, efterat Madam Mingotti havde ladet 
fig høre førfte Gang ved Hoffet, fjernede de fig og gif til 
Stalien, fom man paaftod af Iverſyge over den nye 
Sangerinde. Mingottis Rygte udbredede fig ſnart i 

Europa, faa af hun blev. indbuden til Neapel for der at 

fynge pan det ſtore Operatheater. Hendes førfte Debut 
her giorde faa ſtor Opſigt, at hun fra alle Sider erholdt 
de fordeelagtigſte Tilbud, ſom hun dog af Delicateſſe afs 
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flog, da hun traf Gage fra Hoffet i Dresden. Ved fin 
Tiſbagekomſt til Dresden fandt hun Haſſe i Spidſen af 
Capellet. Denne var juft fyffelfat mes Compoſitionen 
af Operaen Demofonte (1748) og fatte ene for Mingotti 
Adagioen Se tutti i mali miei, blot med et Pizzicato 
accompagnement af Biolinen, for at de Feil, der kunde 
finde Sted i Sangen, deſto lettere kunde merkes. Men 
Mingotti, der vel mærfede den Snare man lagde for 
fjende, løfte alle Vanfelighjeder faa fuldkomment, at 
hendes Fiender og felv Fauſtina forſtummede. J Aas 
ret 1751 gif hun fra Dresden til Svanien, hvor 
hun fang med Gizziello under den beromte Farinellig 
Direction, Den fidfte var faa ſtreng, at han ei alene 
forbød hende at ſynge andenſteds end for Hoffet, men 
endog at anftille fine Pvelfer i et Kammer, der vendte 
til. Gaden. Efter to Aars Ophold i Spanien, under 
hvilket hun nød den ftørfte Udmarkelſe ved Hoffet, bes 

føgte hun Paris og London for ogſaa at lade fit Talent 
beundre her. Derpaa bereiſte hun Italien og fang i ads 
fEillige fore Stæder, Saalænge Kong Auguſt levede, 
aflod hun iffe at betragte Dresden fom fit Siem. Efter 
hans Dod 1763 nedfatte hun fig i Manden, hvor hun 
døde i en høi Alder. 

Mingrelien fee Georgien 

Miniaturmalerie (fr. miniature, mignature) 
er det Slags Malerie, ved hvilfen man anlægger 
Gummifarver med Penſelſpidſen, hvilfet faldes at 
punftere (pointiller), Det ſtjelner fig fra de andre 
Slags Malerier derved, at det. er langt finere og følgelis 
gen maa fees i Nærheden, og, at det derfor ogſaa blot 
fan anvendes i det Smaae fornemmeligt paa Pergament 
og Elfenbeen. Derfor har Udtrykket Miniaturbillede 
eller Billede en miniature pafaa Betydningen af et 
lille Billede. Man ſparer Pergamentets eller Papirets 
Grund til det hoieſte Lys, nogle bruge endog intet 
Avidt vaa denne Grund. De bedfte Farver hertil ere 
de mindft legemlige ſom Carmin, Ultramarin ꝛc., hvilke 
man for at have dem meget fine, oploſer i Vand, 
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ſom man gyder af, og lader dem tørres. Dette Malerie 
udfordrev iøvrigt den meſte Tid, formedelf de fire 
Punkter, hvoraf det beſtager, og fom maa færtes faa noiag⸗ 
tigt ved Siden af hverandre at de blive ligeſom forenede. 
Miniaturmalerier forekomme alerede fra det gde og 0de 

Aarhundred ſom Prydelſer ved Haandſkrifter i Italien 
og Frankerig, men endnu mere fra det Titeog følgende 
Xarhundreder. (See Rive essai sur lart de veri— 
fier Page des miniatures peintes dans les manu- 
scripts, Paris, 1782). Overhovedet vare diſſe Minias 
turmalerier en BefEjeftigelfe for Munkene, og ligeſom 
man kaldte den illuminare, faa faldte man diſſe illu= 
minatores eller miniatores, fordi man ſedvanligt be 
tjente fig af den røde Farve (minium), Den blomftres 
de paa denne Maade i Frankerig fornemmelig-i det 14de 
Aarhundred under Carl ste og naaede under Carl 8de 
og Ludvig 12te en endnu ſtorre Fudkommenhed, men 

fom i Forfald ved Bogtrykkerkunſtens Opfindelſe og 
Kobherſtikkunſtens Ovfomft. J den nyere Tid har man 
fornemmeligt anvendt denne Kunſt til Portraiter. 
Udmerkede Miniaturmalere fra den nyere Tid vare: 

dengs, Chodowiecki, Fuger, Weſtermann, iron og 
Shelly. 

Minima faldes i den gamle Nodeſtrift en Halv 
Tactnode. 

Minimer eller den hellige Franciſcus af Paulas 
mindſte Brodre (deraf Pauliner efler Paulaner), kaldes 
Munkene af en i Midten af det 15de Aarhundred ſtiftet 

Munkeorden, der fra 1493 udbredede fig i alle Lande. 
Rygtet om fortrinlig. Hellighed Æyldte de deres uophor⸗ 
lige Faften, da de efter deres Løfte ei turde nyde andet 

end Brød, Frugter og Vand, Deres Klædning er fort 
og ligeſom Franciſkanernes forfynet med Livremmer og 
Pidſke; deres Liv er aldeles helliget ſtille Contemplatio⸗ 

ner og Andagt. Uden fynderligt at benytte fig af de 
dem ſtjenkede Tiggerordens Privilegier til Verdens Tjes 
nefte, befadde de dog i det 18de Aarhundred 450 Klofts 

re i 30 Provindfer. J Aaret 1815 ſtlenkedes dem des" 
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deret i Neapel liggende Stammekloſter igjen, af Kong 
Ferdinand 4de, (de hete der Paolotti). 

Minimum betegner den ringefte Grad afen Sag 
i Modfætning til Maximum. 

é li 

Miniſter, Minifterium. Med Ordet Miniſter 
betegne vi de høiefte Statsembedsmænd, fom arbeide 
umiddelbart med Fyrſten og i de forfFjellige Grene af 
Forvaltningen danne de overſte Autoriteter, da enten 
hverv enkelt ſtager Spidfen af et Departement og uden 
foregaaende Aftale med fine Colleger gjør Foreftillinger til 
Fyrſten eller de allei Forening raadſlaae om de forſktjellige 
vigtigere Anliggender, der angaae forFjellige Grene af den 
offentlige Forvalteing og forelægge Regenten Reſultatet 
af deres Raadflagninger. Saaledes gives der i forſtſel— 
lige Lande et meer eller mindre ſtort Antal af Miniftre, 
-efrerfom Landets Udftræfning og ſerdeles Forholdgjøreen 
ftørve eller ringere Forening af forſtjellige Forretninger 
mulig. J de flefte Stater findes derfor en Juſtitsminiſter, 
enFinantsminiſter, en Miniſter for de udenlandſteSager, 
en Krigsminiſter og undertidentillige en Marineminifter, 
en Minifter for det Indre, undertiden og en egen Miniſter 
for Handelen; ligeledes i adſtilligeStater en egen Miniſter 
for Religionsvæfenet ag en fov den offentlige Underviis— 
ning eller Folkeoplysningen. Forſkielligt fra Minifteris 
et er i nogle Stater Cabinettet, hvorunder man enten 
forftaner den Autoritet, fom beſorger Regentens Private 
anliggender, eller den, ſom fornemmeligt har at gjøre 
med de udenlandffe Anliggender. Derfor inddeles Mis 
niftrene i Stats: og Cabinetsminiſtre, ved hvilfe ſidſte 
man ofte ifær forffaaer Miniftrene for de udenlandſke 
Sager. Desuden gives der i nogle Stater Provincial⸗ 
miniftre, der ſtage i Spidſen af Forvaltningen i færdeles 
Provindſer, dog iet underordnet Forhold til Miniſterium. 
S nogle Stater har man og eller har havt Principal- 
eller Premierminiſtre under forſtjellige Navne, bhvilfe 
i Regentens Fraværelfe eller i mindre vigtige Anliggen⸗ 
der trede i hans Plads, & 
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Miniſterialer (fee Lehnsvaſen). 

Miniſterial og Oppoſitionspartiet i det brit⸗ 
tiſte Parlament. Storbrittaniens Parlament (cu- 
ria regni magnæ Brittanniæ)eren Domſtol (Tribu⸗ 

nal, Rigsraad), hvori Kongen under lovmésſige Inde 
fErænfelfer har Forfædet og ſom beftaaer af to Huſe 
(Overhuſet og Underhuſet) Du det ei alene al ſorge 
for den hele Stats almindelige Vel, men og ev den ſidſte 
Inſtans for alle ftorbrittaniffe Tribunaler, ophæver 
gamle Love og giver nye og bevilger Kongen de Sums 
mer, han behøver til fine Privathenſigter, ſaavelſom 
fil Udførelfen af alle fine Ønffer, Henſigter og Planer, 
faa ev det vel naturligt, ar Medlemmernes Stemmefler⸗ 
heder en Gjenftand, fom han føger at fætte fig i Befids 
delſe af, hvad det end ſtal koſte. Blandt de Midler, 
hvoraf han betjener fig til Opnaaelfen af denne Henſigt, 
er Beſtikkelſe eet af de vigtigſte, fordi dette aldrig eller 
dog hoiſt fjelden forfeiler ſin Henſigt. Derimod er der 
vift nok Love, men det gives faa mange Veie til at unds 
gaae diſſe, at man kunde have fparet den Moie at udkaſte 
dem, thi der bevirkes intet ved dem. Er derf. Er. Hof⸗ 
fet vigtigt af fee denneſeller hiin paa Miniſterialbenken, 
faa tilſtilles Candidaten en vis Sum (hvis han behøver 
den). Denne affjøder nu de Velgende Smaating og bes 
taler dem langt over Værdien, tre, fire og flere Gufe 
neer for en Høne ꝛc. Landmanden forftaaer dette Vink, 
modtager Pengene og Hoffet har naaet ſin Henſigt. 
Saaledes vælger det og indirecte Taleren i Underhuſet, 
der kan anſees for ſammes Præeſident. Miniſteriet førs 
ger for, at denne Poſt bliver ingen anden til Deel end 
den, ſom er det hengiven og har Forpligtelſe imod dere 
Kongen Befræfter ham desuden. Alle der ere afhængige 
af Gam eller hænge ved ham, tiltræde; > hvad enten Sas " 
gen ſtemmer overeens med deres Privatmening, med 
deres indvortes Følelfer, med Rigets Love og Forfats 
ning, med Ret og Billighed eller ikke, det, ſom Kongen 
eller rettere hans Miniſterium vil, indtage i Parlamens 
tet de faa kaldte Miniſteriabenke, erklære derved frit 
og aabent, Hvad man hav ar vente af dem og hede 
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Miniſterialpartiet. Dette modfat er et andet Partie. 
Fordi dette paa fin Side med faa Undtagelſer, beftrider 
og forfafter alt, (vad der kommer fra Kongen eller Mi⸗ 
niſtrene, det være godt eller ondt, falder man det Oppo⸗ 
fitionspartiet. Af dette beſettes Oppoſitionsbenkene. 
For at erholde Befordring og kaldes til indbringende 
Poſter, er det en ſedvanlig Vei for unge Parlaments⸗ 
lemmer at tage Plads her, fine Hoffet Ubehageligheder, 
fremme imod det af al Magt og derved gjøre fig det fryge 
teligt, hvorfor Hoffet føger at ſtaffe fig denne Hindring 
af Veien, faafnart dertil gives Leilighed. Den Utroe 
forlader derpaa formeligt ſin Plads, gaaer over til Fien— 
den, forandrer lidt efter lidt fine forhen yitrede Grunde 
fætninger og bliver tit den ivrigſte Modſtander af. det 
Partie, han før var Tilhænger af eller [od fom han var 
hengiven. Miniſterialpartiets Tilhengere forlade det 
fjeldent; men Miniſtrene fædvanligt alletider naar Kone 
gen Berøver dem fin Naade, eller engang eet af dereg 
Forſlag forkaſtes ved Stemmefleerhed, eller naar en 
Krig, der er indleder, forkyndt og ført efter deres Planer, 
er endt ved en Fredsſlutning eller ved uheldige Begiven— 
heder. Hvert af de fo Partier beſolder en Hob Tidendes 

fÉrivere og Journaliſter, der til Folkets Forlyſtelſe ligge 
ien evig Krig med hverandre, gjøre hverandre Be—⸗ 
breidelfer eller modfige hverandre, ſnart i den. fines 
re Hofmands Tone, fnart i Udtryk, fom man fun 
hører af Pobelen, fortælle gjenſidigen ſcandaleuſe 
Anekdoter, opdage eller opfinde Modpartiets Planer 
og Hemmeligheder, viſe deres Mishag ved hvert Skridt 
af ſamme og dadler alt hvad hiint efterlader eller gjør. 
Begge Partier meddele diffe deres Befoldede de Tanker 
og Grundfætninger, fom de ville have bragte i Omlob 
og hvorom de ønffe at udforfe Mængden Mening. 
De Ephemerider, der forfvare Hoffet kaldes Miniftes 
rialblade, ligefom de, der ftane i Modpartiets Sold, 
Oppoſitionsblade. — 

Miniſtranter kaldes i den catholffe Kirke de Per⸗ 
ſoner, der gaae den meffelæfende Praſt tilhaande (mini⸗ 
firere). 

, Q.2 
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Minne er et gammel tydſt Ord, fom betyder 
Kjerlighed, og hvoraf en Mængde andre Ord udlededes. 
Hollenderne have beholde dette Ord og deraf dannet 
Minnenyd (Minneneid, Iverſyge). Det gamle Ord 
Minne blev førft brugt overhovedet om Kjerlighed og 
Venſtab ogſaa om guddommelig Kjerlighed. Dog er— 
holde Det derneſt hos Middelalderens tydſke erotiſke 
Digtere en emphatiſt Betydning, nemlig af ætel, lykke—⸗ 
lig og troe Kjerlighed. Minne, fige Riddertidens 
SangereF lærer ædelt Mod, Tapperhed, Atighed og 
Sæder, bortkyſer Smerte og fønner med Fryd. En 
formelig Definition paa Minne findes hos W. v. d. Vo⸗ 
gelweide, ſom ſiger:; „Om Jeg kan gjette Ret, faa er Min⸗ 
ne to Hierters Fryd, dele de lige (meddele de hinanden i 
lige Grad denne Fryd) ſaa er der Minne.“ Begrebet om 
Minne opfattedes meget ædelt i de Tydſtes Riddertid, og 
alerede dengang yttede Kjerligheden fig langt renere, in— 
derligere og mere ideale hos de tydſte Digtere end hos 
de franfke (Sammenlign Villers Afhandling de la ma- 
niére differente de traiter l'amour chez les poéts 
allemands et francais, paa tydfE i Reinhards Poly— 
anthea, 1807 20.) Eſchenbach figer og ligefrem é 
fin Parcival: ,, Hjertet er et Pant paa ret Minne.“ 
Med Ret fang Walther von der Vogelweide: „Dyd og 
reen Minne, hvo der vil føge dem, den ffal fomme i 
vort Land! der er megen Fryd. Tydſk Tugt yttrer fig 
i alt.“ Jovrigt forekommer og Minne hos de gammel⸗ 
tydffe Digtere fom Pigenavn, og Aphrodite falde de 
Frue Minne, ligefom og hendes Stjerne kaldes Mins 
neftjernen. : 

Minneretter, Cours d'amour, Corti d'amore. 
J Middelalderens Riddertid, der tillige var den even⸗ 
tyrlige Kjerligheds Tid, da Kjerligheden ei lod ſig noie 
med at være en Hjertets hellige Hemmelighed, men 
fremtraadde offentligt, da de elffende Riddere vilde dras 
ge offentlig Opmærffomhed paa fig ved deres Troffab og 
paafaldende Prøver paa deres Hengivenhed og Damerne 
vilde prale med deres Tilbedere, da man i Selffaber hype 
pigen underholdt fig ved ſpidsfindige Underſogelſer om 
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Galanterie-Gjenftande, bleve ofte Stridspunkter heri 
opkaſtede og behandlede i Veddekamp af Troubadourerne 
ijderes Tenfon$ eller Tenzoner. Saaledes ſpurgte man: 
Hvad er onſkeligſt enten at vov Clffede doer eller forbin— 
der fig med en anden? Hvo lider meeſt, en Sgtemand, 
hvis Kone, eller en Elſker, hvis Kſereſte bliver ham 
utroe? For at afgjøre flige Spørgsmaal oprettede man 
et Slags Domſtole, rimeligviis førft i Provence i det 
12te Aarhundred. De beftode af Riddere, Damer og 
Digtere, der feldede deres Domme ſom Arreisd'amour 
ligefom Parlamentsbeflutninger. Ars von Aretin hav 
1903 udgivet flige Domme af gamle Haandſtrifter. 
Denne Underholdning var faa yndet, af der ei lettelig 
forløb nogen fyrftelig Galladag (i Frankerig) uden en 
Væddeftrid ten cour d'amour; diſſe Vittighedsøvelfer 
bleve ligeſaa yndede ſom Vaabenkampe. Diſſe Cours 
d'amours naaede deres ſtorſte Anſeelſe i Frankerig under 
Carl 6te ved hans frivole Gemalinde Srabella af Bays 
ern, da Mænd af førfte Rang ff deres Titler ved de af 
hende 1330 oprettede Cours d'amours. Endnu under 
Ludvig 13de oprettede Cardinal Ridelieu et Kierligheds—⸗ 
Akademie, — Assemblée galante i Ruel — der vel 
ſkulde vere en Efterligning af hine Domſtole, og ved 
hvilket Prindſeſſe Maria af Gonzaga beflædedeen Præ— 
ſidentindes Poſt og Mademoiſelle de Scudery foreſtod en 
Generaladvokats Forretninger. 

Minneſangere kaldtes Middelalderens tydſte 
Digtere af deres Sanges Hovedindhold, ogſaag ſchwabi— 
ſte Digtere, fordi denne Mundart er den herffende i deres 
Digte. For Størftedelen vare de dog Riddere eller 
Adelsmænd, ſom Ridderſkabets mellem Krig, Andagt og 
Kjerlighed deelte Liv begeiftrede til Sang. De tevede 
og fang ifær ved funftelffende tydſte Fyrſters Hoffer form . 
hos Keiſer Frederif den 2den, Hertug Leopold Ade af. 
Oſterrig, Landgreve Hermann af Thyringen og def rids 
derlige Levnet, den glade Feſtlighed og fine Courtoifie ved 
hine Hoffer gav deres Digfe den Omhed og Pragt, den 
Veltalenhed og Siirlighed, fom vi beundre hos dem. 
Ved hine Hoffer bleve til og Damernes For⸗ 



lyſtelſe holdte Veaddekampe i ſamme Smag ſom de pro— 
vencalffe (fee Troubadourer), hvilfe dog i Tydſtland ofte 
vare temmeligt atvorligt meente (ſom den bekjendte 
Krig paa Wartburg) og opflammedes af Digternes 
Iverſyge, der kappedes om at erholde Fyrſternes Gunſt 
og Gaver. Thidergaves blandt dem ogſaa mange fattige, 
der droge omkring ved Hofferne for af lade deres Sange 
høre. Men ligſaa mange vare og rige og krigerſte Ride 
dere, der deelte Livet mellem ridderlige og digterſte Be⸗ 
fEieftigelfer og ved begge verelviis føgte at behage de 
ffignne Damer. Der vare endog ei faa Konger og Fyr⸗ 
fter og mange Grever og Herrer, der omt befang deres 
Minnes Damer, oq naar de vare frie for ridderlige Tog, 
frydede fig ved Digten og Sang. Da hiin Poeſie, faas 
vel med Henſyn til Digterne fom til Manden i dem, var 
fand Ridderpoeſie, fan fan det ei forefomme og fremmed, 
i hiin Tids verdslige Sange, ſtedſe og i uudtsmmelige 
Variationer af finde Kjerligheden (Minne), denne Rids 
dernes anden Religion, og tilligemed den Foraaret, dens 
ne Naturens Kjeviighed, der faa underlig ſympathetiſt 
virfer paa det elſtende Hierte beſiunget, ligeſom derimod 
htin Tids epifE-romantiffe Digtninger, ifølge Epopeens 
Natur, foremale os Ridderſkabets hele Liv og Veſen 
med de livagtigſte Farver, Riddernes Levelyſt og Andagt 
Tapperhed og Elſkovsſvermerie, urolige Lidenſtabelighed, 
kiekke Stolthed men tillige tugtige Wrbarhed og elſtvar⸗ 
dige Beſkedenhed, deres Krigs- og Kierlighedseventyr, 
deres Turneringer og Valfarter, deres Sorg og deres 
Jubel, alt i den meeſt objective Sandhed, ſtjondt de juſt 
ei ſtildrede den beſiungne Helré (for det meſte uhiſtoriſke) 
men Sangerens Tid. Saa original, agte og inderlig 
ogſaa den Begeiſtring er, der har frembragt diſſe Digs 
teres Verker, faa have de dog, Lyrikerne hvad Formen 
angaaer og Epikerne ogſaa med Henſyn til Stoffet, lære 
og laant meget af valſke (franffe) Digtere, ifær af Trou⸗ 
badourerne og Trouvererne. Diſſe Sanges og Canzo⸗ 
ners udvortes. Characteer er en hoiſt kunſtrig og derhos 
barnligt ſpillende, Indvikling, Blanding og Mangfol⸗ 
digatsrelſe af Riim og Aſſonancer, der ſom Edo fra Sje⸗ 
lens Dybder gaae igjennem diſſe Digte og i hvilke Tankerne 
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uophorligt udfordre og. fvare hverandre, Derthos ere 
diffe Digte af faa mangfoldigt Verſemaal og Inddeling, 
åt vi maae flutte os til ſtor Afvexling i deres Melodier 
og beundre hine Sangeres Uudtommelighed i at opfinde 
nye Toner til af udtrykke deres Hierters Folelſer. De 
vare alle Digtere, Componiſter og tillige Sangere, liger 
fom og den fande Lyrik, den rene Naturſands ei har nos 
get Begreb om diſſe Kunſters Adſkillelſe. Derfor kaldes 
de og ofte i hiin Tids Sprog Spillemænd. Den meeft 
betydelige Samling af diſſe Middelalderens ſmage Dige 
te, ſom vi ere i Befiddelfe af, og fom indeholder henved 
1450 Sange af 136 Digtere, har Ruͤdger Maneſſe af 
Raadet i Zuͤrich bragt iſtand i Begyndelſen af det 14de 
Aarhundred altſaa ved Slutningen af Minneſangernes 
Bloinftertid. Den findes i Manuſtript i Paris, og 
Bodmer har givet den i Trykken. Af denne maneffiffe 
Samling har Tiek bearbeider 220 Sarge og udgivet uns 

der Titel af Minneſange fra den ſchwabiſtke Tidsalder, 
af hvilken Bearbeidelfe de med det gammel tydſke Idiom 
ubefjendte Venner af den gammel tydſte psefte bedſt 
funne gjøre fig et Begreb om hiin Tids Lyrik og bemære 
fe at hine Digtninger, uagtet deres Lighed i Grundtor 
nen, døg have en forfEjellig, Forfatteren egen Charac— 
feer. Den ældfte bekjendte af diffeSangdigtere er Henrik 
von Velded (1180), af hvem man og havde en Bear⸗ 
beidelſe af Wneiden efter en franſt Overfættelfe og Her— 
fug Ernſt af Bayerns Levnet, der var meget berømt og” 
meget læft. Ci mindre fortræffelige og yndede fom Sangs 
digtere vare Walther von der Vogelweide, Reimar 
den gamle, Reimac von Zweter, Ulrid von 
Lichtenſtein, Wolfram von Eſchenbach, arts 
mann von der Aue, seinrid von Morungen 0, A., 
der alle fevede og fång i Slutningen af det 12te og Beghn⸗ 
delfen af det 13de Aarhundred; tilde fidfte fortrirlige 
Digtere fra Slutningen af det 13de Aarhundred, efter 
hvis Forløb de lidt efrer lidt forſtummede, høre Conrad 
von Wirzburg og Johan Hadloub, Blandt hiin 
Epoches epiffe Digte har Nibelunger⸗Sangen (Lied der 
Nibelungen), Hovedværket af den. Fabelkreds, ſom den 
fildigere Heltebog (Heldenbuch) omfatter, Fortrinnet i 
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Alder, Originalitet og indvortes Fortræ ffelighed. Dette 
tydſke Folkeſagndigt har det tilfelleds med det Græffe, 
at Forfatteren er uvis; man holdet fordum Conrad von 
Wirzburg derfor, men han er umiskjendeligt yngre ; 
nyligt bar von der Hagen er uden Sand fynlighed gjettet 
paa Heinrich von Ofterdingen. Af denne Fabelkreds 
have flere Digtere fremftillet Sagndigte f. Er. H. von 
Ofterdingen (Kong Laurin), Wolfram von Eſchenbach 
(Otnit, Hugdietrich og Wolfdietrich), der Vogler 
(Dietrichs Flugt til Hunnerne) ꝛc. Fyrſten for de epiffe 
Digtere i Fabelkredſen om Arthur er Wolfram von Eſchen⸗ 
bach ved ſin Titurel, Parcival og Lohengrin, og foruden 
ham Hartmann von der Aue (Iwain), Gottfried von 
Straßburg (Triftan), Wirin von Gravenberg (Wigos 
lais) ꝛc., der alle arbeidede efter vælffe Digtere, Trous 
badourer og Trouverer. Af Fabelkredſen om Carl den 
ftore og hans Pairer (Jævninger) digtede, ligeledes efter 
franſke Originaler, Conrad Flecke (Flos og Blankflos) 
og den frugtbare Wolfram von Eſchenbach (Vilhelm von 
Oranſe). Men faa ſtor er Middelalderens epiffe Rige 
dom, at diſſe Digtere, hvis Forfattere vi fjende, er den 
mindſte Deel af der hele Forraad (See romantiſk Poeſie). 

Ridderſkabets Forfald, Korstogenes Ophoren, hvilke hens 
reve Chriſtenheden ien romantiſt Enthuſtasmus, Poeſiens 
frugtbareſte Bund, den Kulde, der bemagtigede ſig Ge⸗ 
mytterne mod Slutningen af Middelalderen, de nyere 
Tiders folde Reflerion, der traadde iſtedet for de ældre 
Tiders føde Sværmerie tilintetgjorde lden tydſte Minnes 
fang; i Begyndelſen af det 14de Aarhundred høre vi 
fun faa, de, gamle Minnefangere værdige. Stemmer, 
hvilke ſnart aldeles tie ſtille. Digtekunſt og Sang, der 
i dette Aarhundred bleve forladte af den paa nye forvildez 
de Adel, tyede til Srædernes Borgere , der dog ei fors 
fode at drive dem anderledes end haandverksmaſſigt, og 
i deres Hænder bleve de til fandt Haandverk (See Mes 
fterfangere). Hos ethvert Folk, der har en fand Natio⸗ 
nalliteratur, udgåaer denne fra en barnlig Legen med 
Sproget, faafnart Menneſkene blive fig dette bevidſt, og 
begynder ſaaledes uvilfaarligt, ved Sindets og Phan⸗ 
tafiens Herſten, med Poeſie; i denne Periode af den 
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tyde Literatur falde Minneſangerne. Siden, naar 
den myndig blevne Forſtand har dannet fig den afmeens 
brugelige Proſa, bliver Poeften neſten glemt over denne, 
indtil endeligt denne felv ſamme Forftand, efter af have 

erholdt bedre Indſigt og være kommet til Bevidſthed om 
fin Eenſidighed, af fig felv vender tilbage til Gemyttet; 
af diffeg Forbindelfe avles en nye Poeſte, der, hvad 
den ældre ei var, er fig fit Bæfen bevidſt, og derfor maas 
ſkee iſtand til en hsiere Fuldkommenhed, ligeſom den er 
en ftrengere Critik underfaftet, men dens hoieſte Frem— 
bringelſe kunne dog ei røre eller vedergvæge paa den Maas 
de, ſom hiin gamle, reen poetiſke Tids uefterlignelige 
Uſtyld og naive Genialitet. 

Minorat kaldes den Yngſtes Forret til en Arv; 
ved Bondergaarde iſer den Forret at den yngſte Søn 
modtager ſin Faders Gaard for en beſtemt Sum og affin⸗ 
der fig med fine Sodſkende ved Penge. Paa Bornholm 
finder denne Arvemaade Sted. 

Minorca, een af de balcariffe Øer paa Øftfiden af 
Spanien, er; omtrent 14 Qvadratmile med 28600 
Indbyggere. Blandt Bjergene er Monte Toro det 
høiefte. "Øjen har Overflødighed af Viin, Salt, Uld, 
Honning, Frugter, Oft og Fiſterier; derimod er Korr 

net ei rilftræffelige til Indbyggernes Underholdning. 
Men deles i fire Terminos (Diſtricter): Ciudadella, 
Ferrarios, Alayor og Mahon. Hovedſtaden Puerto 
Mahon (Portus Magonis), liggende paa Sydveſtſiden, 
har en god og ſtark befæftet Havn og 12000 Indbyg⸗ 

gere. — Minorea faldt 1708 i Englændernes Hænder ved 
Commandantens Ubeſtemthed; de Gavde vel taget den i 
Beſiddelſe for den oſterrigſkte Prinds Carl, men beholdt 
den for dem felv ifølge Utrechterfreden 1713, J Xaret 
1756 blev den erobret af de Franſte under Hertugen af 
Richelieu, men i Freden til Fontainebleau 1763 igjen 
tilbagegivet England. J Begyndelſen af Aaret 1782 
Blev den igjen erobret af fpanffe Tropper under Anfor— 

ſel af Hertugen af Crillon for Spanien, fom beholde 
Den i Freden til Verſailles 17383. 

1X 
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Minorennitet (Mindreaarighed) er den Alder, 
hvori man endnu ei har naget Myndighedens Aar. 
Diſſe begynde efter den romerſke Ret baade hos Mands⸗ 
og Qvindesperfoner med der tilbagelagde 25 Aar: hos an⸗ 
dre Nationer ere forffjelligeTider vedtagne; i Danmark er 
Mandsperſonerne myndige med det 18de Aar; dag have 
de endnu en Curator tildet 2500. Den, ſom endnu ei er 
myndig maa, naar hans Fader er død, have en Formyn⸗ 
der eller Verge, der fFal tace hans Perſon og Formue i 
Barerægt og førge for ſamme paa bedfte Maade. Den 
Umyndige fan ei flutte nogen Handel, fom er gjeldende 
for. Retten udew fin Formynders Deeltagelſe, ligeſom 

ogſaa denne maa give ſit Samtykke til ethvert vigtigt, 
offentligt Foretagende af Myndlingen. Ovrigheder, 
ſom dertil ere berettigede, forkorte undertiden Mindre— 
aarigheden. Dee falder man veniam ætatis, Kon⸗ 
gerne af Danmark er eftev Kongeloven alerede myndige i 
deres 14de Aar. Loven beſtemmer, hvilfe Perſoner, 
der ere berettigede til Formynderſkab. Singen fan 
være en andens Formynder, uden han er fylde 25 Aar. 

Minoriter, Franciffaner, fee Ordener (geiftlige). 

Minos var en berømt Konge paa Øen Creta og les 
vede henved 1400 Aaxr før den chriſtelige Tidsregning; 
han maa ei forverles med ſin Sonneſon af ſamme Navn. 
Han roſes fom en viis Lovgiver og en Mand af ftreng 
Retfardighedskjerlighed. Men vift nof vare hang Love 
fun paſſende for eft raat udannet Folk. Hans Henfigt 
var fornemmeligt at gjøre Cretenferne til et mægtigt og 
frygteligt FolÉ ved Enighed og ÉrigerfE Tenkemaade; 
derfor maatte de ofte holde fælleds Maaltider og ove fig 
vedholdende i Vaabenbrug, Fabelen hår udſmykket denne 
Konges Hiftorie med mangehaande Tilfætninger, Efter 
den var han en Søn af Europa og Jupiter, af hvem 
han modtog fine Love i en Hule paa Bjerget Ida. Efter 
fin Dod blev Minos, tilligemed Wacus og Rhadamans 
fug, Dommer i Underverdenen. Alle tre fadde ved Inde 
gangen til Skyggeriget ved Plutos Throne; ſom øverfte 
Dommer fældede Minos den afgjørende Dom. — Hans 
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Sonneſon der ligeledes heed Minos og herſtede over 
Creta, var gift med Paſiphae, der, ved en nnaturlig 
Kjerlighed, fødte Minotaurus. Minos indſparrede 
dette Uhyre i Labyrinthen, og tvang Athenienſerne, 
paa hvilke han var opbragt over ſin Son Androgeos's 
Mord, til aarligt at ſende fyv ædle Ynglinge og ligeſaa 
mange Somfruer til Creta for, at opoffres Minotaurus. 
Theſeus gif frivillig med blandt diffe til Creta og nedlag⸗ 
de ved. Ariadnes Hjelp Minotaurus (See Ariadne og 
Tijejeus). 

Minotaurus. Fabelen gjør Minotaurus til en 
Søn af Pafivhae og en Tyr og giver ham Mennefkeſkik⸗ 
felfe med et Tyrehoved. Han nærede fig af Menneſtke— 
Fjød, hvorfor Minos indſperrede ham i den af Dedalus 
byogede Labyrinth og faftede i Forſtningen Forbrydere 
for ham og fiden de fra Athenen aarlig ſendte ſyy Yng⸗ 
[inge og fyv Jomfruer, indtil endeligt Theſeus, sundere 
viift og udruftet af Ariadne, dræbte ham oa befriede 
Athenienſerne fra dennne ſorgelige Tribut. 

Minſtrels, den engelſke Benavnelſe for den fran⸗ 
ſte Menétrier, der egentligt beregnede en Tjener ved 
Hoffet eller en ved Hoffet tjenende Adelig. Men i Mids 
delalderen forſtod man derved viſſe omtrekkende Menne⸗ 

ſter, der for Penge og Bevartning deklamerede frem⸗ 
mede undertiden ogſaa egne Digte eller fang dem med 
Accompagnement af Muſik, der fædvanlig blot beftod å 
en. Violin eller -Luth og Harpe. De vare opfomne é 
Frankerig efter Troubadourerne og fang eller deklamerede 
diſſes Digte, hvorhos de tillige morede ved adſkillige Ta⸗ 
ſkenſpillerier. De bleve meget berømte i Italien, men 
ifær i England, hvorhen de kom nogen Tid efter dette 
Riges Erobring ved Normannerne (1066) og fang i det 
ſidſte Land franſte Sange hos de Store, medens Folket 
forndiede fig ved fine angelſachſiſte Balladefangere, hvile 
fe man og fiden gav Navnet Minftrels. Man betjente 
fig fiden af dem ſom Spøgebrødre og Hofnarre; de tabte 
ved deres lave Opforſel ftedfe mere iden almindelige Ag⸗ 
telfe, og da de tillige bleve farlige for den offentlige Sik⸗ 
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kerhed, ophævede Dronning Eliſabeth dem gandſke mod 
Slutningen af det 16de Aarhundred. Den ſamme i 
Førftningen glimrende, men fnart foragtelige Rolle fpils 
fede de i Tydſtland blandet Minneſangerne; her førte de 
dog ei Navnet Minſtrels, men Fiedler (Spillemænd). 

Minto (Sir Gilbert Elliot, fiden Lord) een af de 
beromteſte nyere Statsmend i England, blev født 1751, 
beføgte, efterat have fuldendt fine Studier, Europas 
Hovedlande og blev valgte tik Parlamentslem 1774- 
Omendſkſondt hans Familie hørde til Whigpartiet, faa 

havde dog alerede hans Fader begyndt at helde til Hof⸗ 
Partiet og dette tøg ogſaa Sønnen, da Striden med A⸗ 
merika begyndte at fane et alvorlige Udſeende. Men 
Miniſtrenes fvage og kraftloſe Opførfel tvang ham ende⸗ 
ligt tilmed mange andre at gaae over til Oppoſitionen, 
hvort han frillede en faa udmærfet Rolle at han ved fit 
Parties Virken blev valgt til Taler, Talen var dens 

gaäng om en Reform i Parlamentet ogi forfEjellige Grene 
af de offentlige Anliggender. Men de Radſler, ſom Re⸗ 
volutionen frembragte i Frankerig, afſkrakkede derfra. 
Man holdt det for raadeligere paa enhver Maade at uns 
derſtotte Regjeringen ſaaledes ſom den var, end tænfe 
paa Forandringer og derved fvælfe dens Energie. Ved 
denne Leilighed forlod Sir Gilbert Elliot igjen Oppofitios 
nen. Kort derpaa opftod Corfica imød Frankerig og gav 
fig under brittiſt Beſtyttelſe. For at lede dette Anlig— 
gende blev Sir Gilbert fendt derhen 1793 efterat han 
var udvalgt til Medlem af Geheimeraadet. Naſte Aar 
vømmede de franffe Befæfninger Øen, og Kongen af 
England erflærede fig for fammes Souverain. Sir Gil⸗ 
bert præfiderede fom Vicekonge i de fornemme Corſers 
Generalforſamling og vifte den ſtorſte Virkſomhed til 
henfigtsmæffigt at organifere alle Forvaltningsgrene, 
indtil det franſte Partie, vakt ved de Franſkes Seire i 
Italien, efter flere forgjeves Forſog, endeligt feirede og 
tvang ham til igjen at forlade Øen 1797. Den engel» 
fe Pairverdighed belønnede hang Fortjenefter, han 
blev ophøiet til Baron Minto af Grevſkabet Roxburghei 
Skotland. Endnu ſamme Aar gif han ſom Geſandt 
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til Wien, ſom dengang var Skuepladſen for ligeſaa vig⸗ 
tige ſom indviklede Underhandlinger. Freden til Amis 
ens ſyntes ham aldeles mod Englands Intereſſe. J 
Parlamentet talte han med Eftertryk for Irlands Fores 
ning, men beflagede (igefaa meget, at Catholifernes 
fuldfomne Emancipation, hvilfen han anfaae fom en af 
Irlenderne deels udtrykkelig, deels ſtiltiende gſort Betin— 
gelſe for denne Forening, havde fundet Hindringer. Da 
Marquis Wellesley's Forvaltning i Indien var til Ende 
fulgte Lord Minto Sam ſom Generalgouverneur, og une 
der hang Beffyrelfe gjordes mange bøift vigtige Erobrin— 
ger ved. de brittiffe aaben. Det med megen Held uds 
førte Foretagende mod Batavia ledede han ei alene, men 
bivaanede det endog i Perſon. Kørt Tid efter hang 
Tilbagekomſt fra Bengalen døde ban i Kent i Aaret 
1314. | 

Minut betegner overhovedet den Gode Deel af Pos 
get, ifær den 60de Deel afen Time. J Mathematiken er 
en Minut Gode Delen afen Grad $ Maler: og Teg⸗ 
nefunften falder man de mindre Dele, hvorefter man bes 
ſtemmer det menneffelige Legems Forhold ligeledes Mis 
nuter, og af diſſe gaae 43 paa ef Hoveds Længde. J 
Bygningskunſten ev Minut en lille Deel af et Maal 
af en Model. 

Mirabeau (Boniface Riquetti, Vicomte de) Oberſt 
ved det franffe Regiment Touraine, udmarkede fig ved 
Tapperhed i den amerikanſte Frihedskrig, ſtod i den føre 
fte Nationalforſamling ſom Deputeret for Adelen i Lis 
mouſin paa de Priveligeredes Side, vandrede ud, op⸗ 
rettede en Sægerlegion, ſom han førte i Kamp imod 
Frankerig, men døde, alerede ved Slutningen af Aaret 
1792 i Freyburg i Breisgau. Under hans Navn udfom 
Faceties, 2 Vol. 1790. 8. Han var, fom hans ældre 
Broder, Grev Mirabeau, en Mand af heftige Lidenſka⸗ 
ber, hvilke han toileslss opfordrede Anſtendighed og 
Sæder, Sædvanlig forlod han ei Viinhuſet, før Pens 
ge eller Viin var fortæret, IM an faldte ham de Emigre 
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redes Sanc Panſa og for hang uformelige Legems⸗ 
ſtyrke og Lyſt til Drik, Fadet, Mirabeau⸗Tonneau. 

Mirabeau (Honoré Gabriel Victor Riquetti Greve 
af Mirabeau) den forriges ældre Broder, var født 1749 i 
Egreville i Provence og dode i Paris den 2den April 
179 og nedſtammede fra en Familie, der er berømt ved 
Vaaben og VidenfFaber. Naturen gav ham heftige Lis 
denſkaber med en Athlets Legemsbygning; Lidenſtabelig—⸗ 
hed var overhovedet hans Navns Arvedeel; deraf hans 
Magt over et pirreligt Folk ſom det franſte. Opdragel⸗ 
fon havde kunnet danne en ftor Mand af ham, ſom de 
Athenen og Rom fane i deres. Friheds ſtjonneſte Dage ; 
men man ſtandſede hans Aands Sving, forſtruede hang 
Krafts Udvikling; derfor blev han fun berømt. - Hans 
hele Liv igjennem gjærede hos ham denne Blanding af 
mislykket Storhed og forfængelig Wegjerrighed, ſporet 
af ſandſelig Nydelſeslyſt Ulykken udviflede hans Ge— 
nie og hans fordervede Sæder. Den var en Euryſtheus 
for denne Revolutionens Hercules. Hang Fader, ſom 
med  middelmaadige Anlæg forenede en Secthovdings 
Haardhed med en Forfatters Stolthed, ſtak og ſaarede 
Drengens Sind ved en iverſyg, lunefuld ſtreng og mods 
figende Behandling, dog gav han ham i de tidligere Aar 
en duelig Mand ved Navn Poiſſon til Lærer. Denne 
undervifte tillige fin Søn, den ſiden ved nogle Skueſpil 
befjendt blevne Lachabeauſſiere: den fidfte nævnte fig ſiden 
fom Forfatter af en Overfættelfe af Tibul, ſom man -tils 
ſtrev den unge Mirabeau. Med Lyt og Lethed drev 
Mirabeau mange Legemgøvelfer; for hans phyſiſte Ops 
dragelfe førgedes bedre end for hang moralſte. Saale⸗ 
des opvorte de heftigſte LidenFaber med Gam; Spil og 
Kjerlighed gjorde ham fenere til Slave af fandfelig Lyſt, 
der antændtes i hans glødende Indbildningskraft. J fit 
14de Xar- forlod han fin Lærer, fom havde bibragt ham 
Bekjendtſkab med Clasfiferne og ivrigt Ønffe om videre 
Underviisning; han ſtuderede derpaa i en Penſton Ma⸗ 
thematik i to Aar og gjorde tillige Fremſkridt i Muſik og 
Tegning. Endnu ung, men tørffende efter Roes udgav 

han et Digt til Priis for den (tore Condé ſamt nogle ans 
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dre Digte. Men han behøvede en Leder der ſtyrede hans 
førfte Slugt, ordnede hans Smag og tæmmede hans hef— 
tige Genius. "Denne Leder blev Locke; Mirabeau tilſtod 
ofte, at han ſtyldte dennes Sfrifter fin Fremgang. J 
dem fandt han hiin klare, kraftige, uimodftaaelige Los 
gif, der udmerker Mirabeaus Varker og uden hvilfen 
der gives ingen ægte Veltalenhed. Hans Faders Villie 
og Sedvanens Magt bevægede ham tilsat rage Militair⸗ 
tjenefte. Saaledes fom han fra Skolen til Garniſonen. 
Men i dette Seminarium for den unge Adel bleve hang 
Anlæg fordervede, og hans opſpirende Talenter avalte 
ved de der ſom Hadersdaad feirede Laſter. Tyranniſk 
Overmod og ſlaviſt Nederdregtighed anſaages får Ung— 

domsdannelſe. Den unge Mirabeau brød her forſt fin 
haarde Opdragelſes Lænfer, hvilke hans heftige Sind hids 
til med frørfte Utaalmodighed havde baaret. Endeligt 
vaagnede hans bedre Selv; Kjerlighed forvandlede ham 
til er nyt Veſen, og denne hans opvafte Lidenffabs førs 
fre Storm bar, alle Kjendetegn paa hans Characteers 
Egenheder. Mirabeaus Fader blev urolig derover: 
han, ſom i Xgteſkab paa en ſtſendig Maade bortødfles 
de fin Formue paa Maitreſſer, forfulgte ſom ubøielig 
Tyran fin Søns ømme Kierlighed; han (od ham inder 
ſperre i Fæftningen paa Øen Rhé og vilde tvinge ham 
til at indffibe fig filde hollandſte Colonier, der længe 
havde værer ulykkelige Curopæers Tilflugtsfted og Grav. 
Men Marquien af Mirabeaus Venner hindrede ham i 
et faa fEjendigt Mord. Denne Misbrug af den faders 
lige Magt beftemte førft Sønnens Synsmaade af Defpos 
tismus. Tyve Mar af fin Ungdom tilbragte han ders 
paa deels i Fangenſtab, deels vaa Flugten i Holland, 
Thdſtland, Schweiz, Flandern og England, hvor fun 
Duelighed og Flid beſkyttede ham imod Mangel. Hvor” 
ofte kom hans fyrige Genie paa Afveie netop ved de 
Midler, der Fulde temme der! Tvang forhoier ſtore 
Characterers Energie og mod et Jernſcepter oprører en— 
hver Kraft fig i den ſterke Sjel. Mirabeau erholdt ef— 
ter fin Befrielſe den Gunſt, at gaae ſom Frivillig til 
Corfica. Han udmærfede fig og erholdt ved Feldttogets 
Ende Patent ſom QDragoncapifain. — Men, da hang. 

l 
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Fader nægtede ham det: Onſte at fjøbe et Compagnie, 
opgav han Militærftanden, uagtet fin Forkſerlighed for 
ſamme. Efter ſin egen Tilftaaelfe var han gandſke ſkabt 
for ſamme, og der gaves ingen Bog over Krigskunſten 
i noget levende elfer dødt Sprog, hvilke han, efter egen 

Forſikkring, ei havde laſt. Under Krigen i Corſika uns 
derføgte Mirabeau Grundene til famme, Han fÉrev 
derpaa et Mindeſkrift med Bemarkninger over Misbrus 
gene ved det genueſiſke Ariſtokratie og overgav fin Fader, 
fom tilintetgjorde det, Kort derpaa foreflog Faderen, 
hvem alle Oekonomiſter betragtede fom deres Patriarch, 
den unge Kriger et Curfué over Landfuusholdningen- 
Han ombyttede nu Sværdet med Ploven, dog fun af 
Foielighed. En Proces forbittrede Dam hans alerede 
befværlige Stilling; han forlod Limouſin og gif til Pros 
vence. Her vifte fig dengang de førfe Spor af Moda 
ſtand fra Parlamentets Side imod den uindffrænfede 
Overmagts Befalinger. Faderen Mirabeau tar en Ven 
af Qvermagten, hans Søn derimod een af Hofpartiets 
frygtelige Modftandere. J Aaret 1772 havde Miras 
beau giftet fig med Froken de Marginane, en ung, elſk⸗ 
værdig og fornem Dame, der foretraf ham for fem 
andre Medbeilere effer > Maaneders Frierie. ; Han 
havde nu 6000 Livres aarlige Indkomſter, af hvilke han 
maatte betale fin Svigermoder en Livrente, og Udſigt 
til en betydelig Arv; men formedelft hang Hang til at 
odſle gjorde han 160,000 Livres Gjeld. Denne Byr⸗ 
de, ford Familien klogt ſtulde lettet, blev Grunden til 
Mirxab?aus Ulykke og afgiorde hang Skjebne. Hans 
raae, ftridige, udoielige Fader benyttede Sønnens Fors 
legenhed og udvirkede fig et Interdict hos Chatelet é 
Paris, hvorved han tvang fin Søn til førft at leve paa 
det mirabeauſke Slot, derdaa i Staden Manosque. Her 
befandt Mirabeau fig ret lykkelig med fin Gemalinde inde 
til Gan i Mai 1774, opdagede en hemmelig og. ftrafvære 
dig Brevvexling, hun ſtod i. Dog ſommede det fig et for: 
ham at være meget ſtreng; han bragte hende tilbage til 
hendes Pligt og tilgav. Nu. glemte han fin Forviisés 

ning og gif fil Graſſe, hvor en uventet Strid ſnart ops 

dagede hans Ulydighed. Baronen af Villeneuve » Mos 
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hans fornærmede nemlig Mirabeaus Soſter, Frue von 
Celvis. Mirabeau forbrede ham ud, Baronen modtog 
ei Udfordringen og blev behandlet fon en Cujon; denne 
bragte derpaa af Hevngjerrighed Sagen for Rettenog er⸗ 
holdt af et underordnet Tribunal, og af en. Dommer, 
der var hang Vaſal, en Arreſtbefaling imod Mirabeaus 
Den Opſigt, dette foraarſagede, gjorde hans Undvigels 
fer fra fit Forviisningsſted bekjendt og en nye Arreſtbefa—⸗ 
ling (lettre de cachet)indfpærrede Mirabeau den 23de 
Dec. 1774 i Slottet IfF. Commandanten der, Herr 
ven Albégre, var tilfreds med ham og bad om hans Fris 
bed. Menen ung, ſmuk Fangevogterſte, ſom ofte 
blev flagen af fin grove Wgtemand, opmuntrede den 
24narige ganges mørke Eenſomhed og ſtjulte fig endog 
hos ham; dette paadrog ham ſtrengere Opſigt. Man 
bebreidede ham Lediggang; han forfvarede fig ved Be— 
fjendtgjørelfen af et alerede hans 21 Aar begyndte 
Verk: Forføg over Deſpotismen. Dette epigrammatis 
fe Svar fortørnede Faderen; det oprørte Hofmandens 
indſtrenkede og feige Tenkemaade. En ung Mand vos 
ver at anklage fin Beherſker og det i Fengſel. Ende— 
ligt gav den haarde Fader efter før mægtige Forbonner og 
tilſtod ham, i April 1775, at gane fra Slottet If til 
Joux ved Pontarlier. Her faae han førft fin Sophie, 
hans Gemalinde var fraværende og havde endog vægret 
fig ved ar beføge ham i hans Fange aſkab. Madam £er 
mounier, gift med et 79aarigtSpøgelfe af en Ægtemand 
Preſidenten Lemounier, var følelfefuld og øm; Mirabeaus 
Lidenſkab før hende blev ſnart yderft heftig. Men ulyk⸗ 
feligviig var Feſtningens Commandant St. Maurice 
hans Medbeiler. Da denne ſaavelſom hans Fader fors 
fulgte ham uforſonligt, beſſuttede han at undgaae deres 
Efterſtrebelſer. Han flygtede til Bourgognes Hoved⸗ 
ſtad, hvorhen hans Elſkede, der havde berøvet fin Mand 
Penge hertil, ligeledes begav fig; men hendes Moder 
angav Mirabeau; han blev greben og fat. fangen paa 
Slottet ved Dijon. Imidlertid var den Commiſſion, ſom 
for. de Malesherbes havde udnævnt for at underføge 
Stridighederne mellem Fader og Søn, — til at 

t 
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befrie den ſidſte; men den ubøtielige Gamle forefom den 
ved eh nye Arreſtbefaling, der fordomte Mirabeau til 
åt forglemme fin Elſkede i det fafte Slot Dourlans. 
Malesherbes traadde dengang ud af Miniſteriet, dog 
fod han endnu Mirabeau give det Vink, at den fidfte 
Yjenefte, han funde gjøre ham, var det Raad at flygte 
ud af Riget. Mirabeau havde neppe fulgt det før han 
erholdt et Brev fra Scphie, der meldte ham, at man 
truede af ſperre hende inde i er Kloſter, Lemounier havs 
de anholdt om en Arreſtbefaling imod hende: „for mig, 
endte hun, bliver fun Flugt, eller Død tilbage.”” — 
Skulde hannu forlade hende, der for hans Skyld blev 
faa ulykkelig? Kunde han, ſelv en Flygtning forbyde 
hende Flugten? Den fornærmede WE gtemands Vrede 
føgte Hjelp hos Retten. En Underrers Dom anfaae 
Sagen ſom Bortførelfe åg Rov og tilkjendte den Ankla— 

gede Dodsſtraf; hans Billede blev hængt i en Galge. 
Denne haanlige Dom blev dog fiden tilintetgjort og Ans 
klageren fÉulde udredet en ſtor Pengeſtraf, hvis ei Mi: 
rabeau hoimodigen havde tilgivet ham unter den, Betins 
gelfe, at han ei længer fulde forfyrre en Dames Rolig— 
hed, ſom afſkyede ham. Imidlertid ſtjulte Mirabeau 
ſig i Holland, hvor han under Navnet St. Matthieu 
levede eenſom og ubemærket med fin Sophie, fine Bøger 
og nogle færde Venner, I Aarene 1776 og 1777 uns 
derholdt han fig og fin Veninde blot ved literaire Arbei⸗ 
der. — Boghandleren Changuyon gav ham fuldt op at 
beftile, Den raftløs virkſomme Greve forſogte fig 6 
meer end en Videnſtab. Hans frørfte Vark i denne 
Periode var Overfættelfen af en Englands Hiftorie. 
Han udfaftede nu den Plan at gaae til Amerika. Imide 
lertid følte han fig lykkelig i fin Æjulte Rolighed. Han 
fEildrer den med tryllende Farver i fine Greve, hvori 
han ofte beklager Tabet af hiin ſalige Ubetydelighed, for 
hvilken han ei var ſtabt. Fra fir Afyl i Holland ſendte 
han Memoirer imod fin Fader til fremmede Lande; det—⸗ 
te var en utilgivelig Feil, ſom han tilſtod i det han mis⸗ 
billigede den og føgte at udflætte den med fine Taarer, 
Hang beftandige efter Hevn tørftende Fader havde des⸗ 
værre Indſſlydelſe nok til at bevirke, at man fornærmede 
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Folkeretten for at ſtraffe hans Søn. En Politiebetjent 
begav ſig forſynet med en af Amelot og Vergennes uns 
dertegnet Arreſtbefaling midt ind i en Friftat for at ops 
føne fir Botte. Mirabeau blev advaret og beredede fig 
til Flugt, men han maatte ogfaa førge for fin Sophies 
Sikkerhed; de faa Hieblikke han derved ſpildte, berøves 
de begge deres Frihed; de bleve heftede den 17de Mai 
1778 i Hr. Lequesnes Huus i Cleveſtand. Den hollande 
ſte Regſering paatalte ei denne Fornermelſe af deres Rets 
tigheder. Efter deres Ankomſt til Paris blev Mirabeaw 
bragt til Donjon i Vincennes, men Sophie, fom var frugt⸗ 
ſommelig, overgiven til Politieopſigt Efter Ned⸗ 
fomften med en Datter bragte man hende den 18de Sus 
ni 778 i St, Clarakloſttret i Gien. Dette naſten tres 
aarice Fangenſtab ſkylde vi det berømte Verk Lettres å 
Sophie eller Lettres originales de Mirabeau Vol, 
IV. :792; ſkrevne med Lidenffabens Begeiſtring aande 
hine Blade fun Følelfe, Svermerie og Omhed. Dog 
findes ogfaa her Spor af Adelftolthed. Han fortæls 
[er blandt andet fin Elſtede, hvor dybt hun fager 
under ham med Henſyn til Fodſel. Mirabeau faag 
fig tvungen til endnu engang at træde i Skrankerne 
mod Marquien; dog forfod han af forfvare en 
Søns Rettigheder uden at fornærme hans Pligter, 
Hans Forſvarsſtrift var et Meſterſtykke af Fornuft, 
Veltalenhed, Kunſt og Logik. Ingen fan fee en faar 
dan Aand indfluttet mellem Fengſelsmure, uden at ude 
bryde med Sophie. „Du har flarligen beviiſt, hvorfor 
du har maattet opgive den Tanke at blive en ſtor Mand 
i dit Fedreneland.“  Bergvet enhver Trøft under mans 
gehaande legemlige Lidelfer ſtrev Mirabeau fin Erotica 
Biblion, et ſtarpt originalt Værk, hvortil Don Cals 
mets Commenrarer over Bibelen havde leveret ham 
Stoffer. Tillige udfaftede han for fin Sophie en Grams 
matik og en lille Afhandling over Mythologien; han 
overſatte og Johannes Secundus og betegnede Skranker⸗ 
ne of en vilkaarlig Magt i fit mandigt kraftige Være om 
Lettres de Cachet, Endeligt forbød man fam og 
Papiir; men han fandt Midler til at — fig det ved 

2 
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at rive Begyndelſes og Slutningsbladene af de Bøger, 
man tilftod ham. Hans Skrifter fik en endnu mere 
fammentrængt og driffigere Stiil. Han fEjulte de Blas 
de, paa hvilfen han Ærev, i Foret af fine Klæder og. fors 
lod endeligt Fengſelet med det faafedes indfyede Manu— 

ſcript af hans Lettres de cachet. Den fange od, 
han havde maattet gigre i Fengſtet havde ſloset Forføls 
gelſesraſeriet; Magtens Anandfangere begyndte endog 
af ugdme over, at være Redſtaber for en Faders Hevn, 
hois egen Opfsrſel fortjente ftreng Daddel. Han var 
Slave af en Maitreffe, Frue von Pailly, der tyranniſe— 
rede hans Folk og forvifte hans Familie, Den 17de 
Dec. 1730 løftes Mirabeaus Lenker og det lader fom om 
Han. forfonede fig med fin Fader, thi han tilbragte 16 
Maaneder med ham og forlod'fun Faderens Huus, for 
at bevirke Gſenkaldelſen af en Dom , ſom var udftedet 
imod ham i Pontarlier. Han erholdt fin Anføgning be— 
vilget den 14de Ang, 17782, Sophie erholdt nu ogſaa 
baade fin Medgift og fin Frihed. Mirabeau vendte der- 
paa tilbage til Provence: Derfra ſtrev ban følgende 

Brev fil fin Gemalinde af ste Nov. 1782. „Jeg er 
bleven 8 Aar ældre fra den Tid vi have levet adſkildte fra 
hverandre; fun vanſkeligt vil man bringe mig til at 
troe, at diſſe 8 Ulykkes Aar, der ftedfe ere gode Hjerter 
helligede, aldeles ſtulde have fjernet mig fra dit.“ 
Men Bønner, Veltalenhed, Underhandlinger og fælleds 
Venner bleve uvirffomme ved hans ones Slægtninges 
Haardnakkenhed. Mirabeau henvendte fig nu ligeledes 
til Lovene, og der opfom en Proces, der ei var hædere 
fuld for nogen "af Parterne. "Hans Advofat "var Du: 
port Dutertre; Delackoix talte for hans Kone, ſom 
vandt Proceſſen. Mirabeau reiſte derpaa til London. 
Hans Breve bevife, at han juſt ikke dømte meget guns 
ftigt om England, nogle gode Indretninger undtagne, 
fom ham erkjendte. Dengang blev han” offentlig SÉris 
"Bent af Kald og af indvortes Drift. - Han havde ogſaa 
virkelig et Kald mere dertil, og Hiftorien om hans 
Varker er fra nu af Hiftorien om hans Liv. Da Ameris 
fa havde erholdt fin Frihed, tenkte den ſeirende Armees 
Generaler og Officierer paa Stiftelſen af et militære 
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Ariftofratie under Titelen Cincinnatus Ordenen.” En 
Borger afSypdearolina gjorde 1783 opmærffom paa dette 
nye Forbund. Efter dette lille, fun lider bekſendt blev» 
ne Skrifts Plan udgav Mirabeau næfte Mar et Værk 4 
London: Considérations sur Vordre de Cincinna- 

tus. Da hen behandlede Gjenſtanden, ſom Politiker 
og ſom Lovgiver, faa beftemte han den almindelige Mes 
ning om hiin farlige Nyhed, og bidrog til at redde Ymer 
rifa for de Lenker, der vare fmetede for famme, Han 
var og Medarbeider i det franffe Tidsſtrift, der udkom 
i London le Courier de. 1'Europe, Han befandt fig 
ofte i en itfe vinge Forlegenhed. Hans Fiender paaſto— 
de endog, at hans Tjener havde ſtſaalet hans Lintoi og 
andre Nodvendigheder, i det mindſte blev han forhort 
derover i London. Dengang tragtede Joſeph den 2den, 
fom forbunden med Rusland ogfaa deelte ſammes Onſter 
med Henſyn til Sohandelen, efter at oplive Handelen 
paa Schelde, at gjøre Oſtende blomſtrende og nedfætte 
Amſterdam til en Flakke. Mirabeau modſatte fig diffe 
Planer og gjendrev med megen Kunſt Linguets Verk ved 
fine Doutes sur la liberté de l'Escaut; den ſam⸗ 
me Fyrſte, fom vilde befrie. Schelden onſkede at under: 
kaſte fine egne Underfaatter fin: Vilkaarlighed, hvilken 
de dog, ſaavidt muligt føgte at undgaae. Mirabeau 
nødte ham til at høre Sandhedens Stemme: at der 
hoieſte Sum af Lykſalighed var det enefte ſikkre Baand 
imellem Folfene og deres Herſtere. Saaledes havde 
Mirabe au viift fig i Statskunſtens Fag; nu fremtraad⸗ 
de han og ſom Cammeraliſt. Hans Skrifter om Caisse 
d'Escompte, Banque de St, Charles, Actions des 
eaux fulgte hverandre hurtigt og udbredede fig over alle 
den offentlige Credits Grene og alle Kilderne til Aagren 
med Statspapirer. J diſſe SÉrifter forenede han med 
ſmithiſt Methode en. Demoſthenes's Veltalenhed. Dette 
og de fatiriffe Sfildringer af berømte Perſoner bragte 
hans SÉrifter i Nye. Dengang ſtod Calonne, en Mis 
nifter, der vel befad Talenter, men hverken Redelighed 
eller Dyd, i Spidfen for Finanſerne. Mirabeau an— 
holdt forgjeves hos ham om Confulpladfen i Danzig eller 
Hamburg. Calonne var retfærdig mod Mirabeaus Ges 
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nie, men han feygtede hans Talent; derfor bragte ban 
det dertil, at Mirabeau blev ſendt til Preuffen, hvorhen 
man gav ham er Wrende, der var mere farligt end hæs 
derfuldt. Det udfaftede Mirabeau fit nyttige og lærde 
ſtjondt ei feilfrie Verk: de la monarchie prussien- 
ne. Han famlede deri, tildeels med fremmed (Maus 
villons og Andres) Hjelp de nærmere Omftændig heder ved 
hiin indvortes Mangel, hvorpaa de blendende Stors 
hed var grundet, han opdagede de itærfe men dog fine 
Traadde, der bevægede hiin Maſtkine til: Alles Forbaus 
ſelſe. Fornemmelig beundrer man hans Stildring af 
Frederik den anden, fom fan ſammenlignes med Oldtis 
dens fuldfomnefte Fremſtillinger. Frederiks ſtore Aand 
forſtod at fEatte Mirabeaus Genie. — Men Frederik Wils 
helm 2den, der mere befatte end erftattede Frederiks 
Plads, fendte ftrar efter fin Thronbeftigelfe, den Befa⸗ 
ling til Mirabeau at han ufortøvet maatte forlade hans 
Lande. Kun med VWanfÉelighed fEaffede Mirabeau fig 
de nodvendige Reifepenge og forlod Preuſſens Refidengs 
ſtad; førf i Nancy ftandfede han for at fee Opførelfen 
af Dido; her forelæede han fig i Skueſpillerinden, ſpild⸗ 
fe en Nat has hende og tilſatte fin Bors, laante derpaa fin 
Sekreteers og udtømte den næften aldeles. Ved Bourget 
gif et Hjul i Stykker paa hans Vogn, han lod derpaa 
Sekreteer, Vogn og Papirer i Stiffen og fom til Fods 
til Paris uden at eie gen eneſte Sou i rede Penge. Der 
blev han Stormen vaer, ſom truede med at bryde løg 
over Franferig. Hans forſte Vark efter. hang Tilbage— 
komſt til FranÉerig var hans Dénonciation- de Pagio- 
tage. Men idet han angreb denne priviligerede Svobe, 
fom en Hercules, der gbæler Cacus gjenajeldte Regjes 
ringen hang Driſtighed med en Arreftbefaling. Han 
fandt dog Midler: til at vejede ſammes Følger; da 
aabnede hans Krafts ftore Løbebane fig for ham og Tys 
ranniet ſkjelvede. an havde aler:de angrebet Neckers 
Bersmmelſe, da han faae Friheden fremſpire i Frankerig 
og falme i Holland. Hans Avis aux Bataves og hans 
Verk I Histoire secréte de la cour de Berlin er» 
hvervede ham nye Roes og nye Forfolgelſer. Denne 
Gorrespondance secréte var hans fidfte Værk. Han 
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figer deri blandt andet: „Den Dag var den lykkeligſte 
i mit Liv, paa hvilfen Jeg hørte Notablernes Sammen⸗ 

kaldelſe. Den vil uden Tvivl have Stendernes Sams 
menkaldelſe til Følge. Jeg feer deri en nye Orden, Mos 
narchiets Omdannelſe, og Jeg vilde anfee mig for overs 
ordentlig lykkelig ved at beflæde den nederfte Plads ſom 
Sefreteer i denne Forſamling, hvorom Jeg har havt den 
førfte Idee.“ Saaledes har han forudſeet og forkyndt 
Stendernes Forfamling. Nu ſkulde dette Drama virs 
feligt begynde.  Mirabenu gif til Provence for at væl - 
ges. Imidlertid havde Parlamentet anlagt Proces 
imod ham for hang Correspondance secrete, Endnu 
før Dommen kunde fældes fandt man for godt at bringe 
denne farlige Mand af Veien ved en Arreftbefaling. En 
Fregat laane alerede færdig i Toulon for at bringe ham til 
Indien. Advaret itide ilede han til Paris før Kongens 
Befaling anfom til Provence. Der interefferede Abs 
beden af Perigord (Talleprand) og Hertugen af Lauzun 
fig faa levende for ham at Arreſtbefalingen blev tagen til⸗ 
bage, Triumpherende vendre nu Mirabeau tilbage til 
Provence men ogſaa her faae han fig udelukket fra de 
Adeliges Valg ved Eierne af de ſtore Lehnsgodſer. Da 
fvingede han tredie Stands Fane og fremtraadde fom en 
anden Marius. Neppe havde han talt i Rigsſtander⸗ 
nes Raad før han i denne Forfamling lignede den olym⸗ 
piffe Jupiter, der efter Behag fangſlede eller loslod 
Stormene. De fleſte og vigtigſte Beflutninger, ſom 
den conſtituerende Forſamling fattede, gif igjennem efe 

… ter Mirabeaus Forflag. Efter et Hienvidnes Hertug 
de Levis Dom, elffede Mirabeau Friheden, Monarchiet 
og felv Adelen, ſtjondt han meget godt. forftod at ſtjule 
Tilbsieligheden for den fidfte. Hang Frihedskjerlighed 
var mere rettet mod Misbrugene af den kongelige Magt 
end imod denne Magt felv. Han var Rohaliſt af 
Grundfætning. Naar han derfor modtog Penge af 
Hoffet vifte han vel ikke en retſtaffen Mands ICresfølels 
fe, men han handlede døg ei. imod fin Overbeviisning. 
Kun forlangte Hoffet for meget, ja aldeles umuelige 
Ting af ham og tvang ham derved felv til at fjerne fig 
fra Hofpartiet. Som Taler var han for , dog fig ſelv 
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ulig og ofte incorrecet. Mange af hans Taler ere viſt 
nof ei af ham; men kan har dog arbeidet dem igjennem. 
Ved fit Genie gjorde han alt til fin Ciendom. Midt 
i Partieraſeriets Opkogen erfjendte fan Farerne af Anar⸗ 
chiet. Meer end engang Tagde han: „Der er fun eet 
Skridt fra Capitolet til den tarpeiiſte Klippe.“ Over⸗ 
hovedet elffede fan Friheden omtrent paa ſamme Maade 
ſom forhen Guiſerne Religionen. Han driſtige Velta— 
lenhed viſte forſt Stendernes Forſamling Hemmelighes 
den om dens Kraft og Hoffets Svaghed. „Siig de des 
res Herre,“ erffærede Mirabeau den 23de Juni 1789 
Overceremoniemeſteren, ſom Kongen havde udſendt for 
at opheve Forſamlingen, med fat Tone, „at vi.ere fors 
famlede her i Folkets Navn, og at Intet fan drive os 
éra bette Sted uden Bajonetten.“ Alerede dengang 
havde Hertugen af Orleans ef Partie; men Mirabeau 
gjennemffuede Hertugen og funde aldrig forene fig med 
denne Mand uden re og Retsfølelfe af et fnævert 
Hjerte og umaadelig Ærgjerrighed og ſom Intet havde 
tilfælleds med Catilina uden Sedeslsshed. Mirabeau 
vilde i Forſtningen ei høre fil noget »Partie, men blot 
ſtyre Forſamlingen og lede Hoffet. Men fnart bevæger 
de hans forftyrrede Formuesomſtendigheder ham til at 
nærme fig Hoffet og Miniftrene. Han havde en Sam—⸗ 
tale med Neder, der modtog ham tørt og indlod fig ei 
paa noget og ſiden ei ſtal have opfyldt viſſe Pengefors 
pligtelfer, hvorfor Mirabeau hadede ham uforſonligt til 
hans Død. Forgjeves føgte han derpaa Adgang til 
Kongen og Dronningen. Hans laftefulde Levnet overs 
veiede Rygtet om hans Talenter. Da beilede han til 
Pobelens Yndeſt. Han vidfte, at Orleans ophidfede 
denne imod Kongen; derfor vilde han gjøre fig gjeldende 
hos Folfet og derved nødvendig for Hoffet. Derfor 
raabte Qvinderne, fom den ste Oct. drogé fra Paris 
til Verſailles: „Hvor er vor Grev Mirabeau? Og fun 
han kunde ved fit kraftige Ord bringe diſſe Bacdhantins 
der, der begik de ſtorſte Uordener i Nationalforſamlin— 
gen, til Roe og Orden. Endeligt da den kongelige Fami— 
lie var i Paris, beſtuttede Kongen at fee Mirabeau. 
Grev de fa Marck underhandlede med ham i Grev de 
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Marci's Navn. En Erkebiſkop førte Mirabeau i Dron⸗ 
ningens Kammer, hvor fort derpaa ogſaa Kongen traad⸗ 
de ind. Mirabeau bad ſtrax Kongen, at ſige fig om han 
haabede og onſkede, at fee fin forrige Magt oprettet 3 
i dette Tilfælde, tilſtod han frit, funde han ei viſe ham 
nogen Tjenefte, Den ulykkelige Monarch tilſtod ham, 
han holde dette for umuligt. Nu fEildrede Mirabeau 
ham Tingenes Stilling, Nationalforſamlingens forſtjel⸗ 
lige Synsmaader og udviflede Maaden, hvorpaa han 
kunde tjene Kongen. ; Dronningen yttrede fiden at bun 
ved Mirabeaus Indtrædelfe havde følt en Gyſen, men 
at hans Veltalenhed, hans Deeltagelfe i Sagen og hans 
Medfølelfe fnart havde tilintetgiort det førfe Indtryk. 
Nu blev Mirabeaus Gjeld betalt, hvilfen beløb fig til 
207,000 Livres og man ſikkrede ham en maanedlig Wen, 
fion af 6000 Livres. Han forelagde Kongen to. Planer 
til en Modrevolution; efter den ene Fulde Kongen bes 
give-fig til Rouen, efter den anden til Metz. Kongen 
valgte det ſidſte og ſendte Grev de la Marc hemmeligt til 
Metz for at afgjøre alt” med Marquis: Bouillé, Miras 
beau holdt fit Kongen givne Ord til fin Død; dog fulgte 
denne ei ftedfe hans Raad; fun Dronningen ſtolede faa 
gandffe paa ham, at hun ſagde: „Jeg er overbeviift, at 
Jeg ei omkommer faa længe Mirabeau lever.” — Vans 
ſkeligt vilde Mirabeau vedligeholde fin Indflydelſe i en 
Revolution, fom i Forſtningen ei taalte nogen perſonlig 
Anfeelfe… lerede havde man ham mistankt for Forbin⸗ 
delfe med Hoffet. Kiobet af Buffons Bibliothek, af 
Kloſteret Argenteuil, engang Heloiſes Tilflugtsfted og 
andre Omftændigheder vakte Jacobinernes Mistanke. 
Forgjeves erflærede Mirabeaus Venner, at Affætningen 
af Gang Journal de Provence indbragte ham faa mes 
get. Petion vægrede fig derfor ved at være tilftæde ved 
hans glimrende Liigbegjegnelſe (den 4de April), „fordi 
han havde ladet fig tilfjøbe af Hoffet.“ Døden unddrog 
Mirabeau Jacobinernes Hevn. Han døde af en Be— 
tændelfesfeber, fom han rimeligviis havde paadraget fig 
ved Umaadelighed. Man troede han havde faact Gift 
paa hang uforfonligfte Fienders, de to Lamethers Min" 
ſtiftelſe. „Mine Smerter raabte han med den ham eis 
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endommelige Energie,“ ere utaalelige, Jeg har endnu 
Kraft for et Aarhundred og ei mere Mod for et Oieblik. 
Talleyrand (Prinds af Benevent) hørte hans fidfte 
Ord: „Les dette Papitr for Nationalforſamlingen: det 
indeholder min Mening angaaende de nu omtalte teftas 
mentariffe Arverettigheder. Siig den, at det endnu i 
Døden er min Overbeviisning, at intet er fan begvemt" 
fil at befeſte et forhadt og farligt Ariſtokratie, fom Loven 
til Fordeel for Forſtefodſelen, der medfører en (adelig 
Ulighed i Eiendomsforholdene, da den tilkjender een 
Søn hele Formuen.“ Diſſe vare de fidfte Ørd af en 
franſt Lovgiver, der felv var ældfte Søn. Mirabeau, 
Frankerigs og maaffee Europas ſtorſte Taler paa fin Tid, 
døde ſaaledes fit; 42de Aar. Hang Ungdom var 
trænafelfuld og ſtormende; men felv i fin modnere Alder 
bukkede han tit under for ben Magt, fom farlige endog 
lave LidenFaber havde over ham. Om han end ei ude 
sovede Dyden i fit Levnet, har han dog, fom hans Vens 
ner troe yndet den. Det varen Ulykke for Frankerig, at 
den førfte Helt paa Revolutionens Bane, der ei rækker 
des for nogen Hindring og, ftandhaftig drev de driſtigſte 
Planer igjennem, ikke med Dydens rene Mod, men dres 
ven af Nød, Gjeld og Havefyge, fun med. uædel Liden» 
ſkabs Driſtighed hævede fir Blik til Frihedens ærværdige 
Billede. Mirabeaus Død udbredte Skrak og Beftyrs 
telfe i hele Paris. Men, da Republikanernes Partie 
beherſkede Conventet, blev hans Minde beſtkjemmet. 
Dog funde ingen af Folkets Hopdinge ſammenlignes 
med ham. Blot Danton ſiges at have havt nogle Chas 
racteertræek tilfelleds med ham. J Aaret 1794 blev Mas 
rats Liig bragt i Pantheon oa Mirabeaus taget ud. 
Folket ophængte hans Bryftbillede; men den førfte Cons 

' ful-befalede i Aaret 1800 at opftile hans Billedftøtre i 
Tuilleriernes Gallerie blandt de ſtore Mænds af alle Na⸗ 
tioner. Mirabeans Anfigt forraadede en alvorlig Char 
racteer og af bang Øie lynede Geniet; men hans Træf 
havde noget Gemeent og bleve endnu hæsligere ved Kop⸗ 
ar. Han havde en Heidukkes Geſtalt og Størrelfe, og 
hans tyÉrloffede, ængftligt modernt friſeerte Haar og hans 
føgte Petitmaitre Pynt gjorde en ſelſom Contraſt wed 
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hans morke grove Udſeende. Men neppe aabnede han 
Miunnen, faa forfvandt alt Ubehageligt for hang Tales 
Tryllekraft. Lavater figer om hang Portrait: „Jeg 
havde omtrent foreſtillet mig ham ſaadan, kun mere 
ond og aandrig. Man ſeer ſtrax Manden af frygtelig 
Kraft, af Kjæmpedriftighed, af uudtommelig Ideerig—⸗ 
dom, af foragtende Beftemthed. Men Jeg for mig 
figer med phyſiognomiſt Intuitionsvished, at Jeg fun 
finder det Overordentlige ei Storhed i dette Anfigt, 
fun Kraft uden Rolighed, fun Vid uden Viisdom, 
fun ſkamlss Voldſomhed uden egentligt Heltemod. 
Sa Jeg finder et Træf, der gandſke afgſorende er 
for Exaltation, der faa ofte gielder for Genie og er 
blot Caricatur deraf, ſom ikke blot grændfer til Nar⸗ 
riſkhed, men endog ofte gaaer over til den. Om Fol—⸗ 
den af legemlig Temperamentskraft taler Jeg iffe, den 
er alt for paafaldende.“ — Havde Lavater hørt Mira⸗ 
beau tale vilde han ogfaa have erfjendt hang Mands Phy⸗ 

i fiognomie. Med eet Ord, Mirabeau vifer, ligeſom den 
hele franffe Revolution, hvad den af Viddet til det Hoie⸗ 
fte ſpendte Lidenſtabelighed fan frembringe ſaavel Slet 
ſom Godt. Hans Taler ere famlede i Skriftet: Mi- 
rabeau peint par lui même 1794, Vol, IV. 38; 
og Collect. compl. des travaux de Mirab. å l'as- 

semblée nationale, par Mejean 1791, Vol, V. 
8.; Esprit de Mirabeau 1304, 8. De i London 
1797 udkomne Biographical Anecdotes of the 
founders of the French Republic &c,, 2 Vol. ins 
deholde Adf€illigt om Mirabeau. 

Mirabeau (Victor Riquetti Marquis de) Fader 
til de to Førnævnte, vår fra Provence, Commandeur af 
den fvenffe Vaſaorden, Medlem af de ſtjonne Videnſka⸗ 
bers Akademie i Montauban og af Videnſtabernes Sel⸗ 
ſtab i Montpellier, beſad fjeldne Talenter og døde i Pas 
ris 1789. Han gjorde fig berømt ved fit Vark: 
T'ami des Hommes ou traité de la population, 
Paris 1758 Vol, II, 12, hvilket og fortjente Bifald. 
Fuld af Egenſind og Lune var han tillige gjerrig; derhos 
efte haard og hevngjerrig, fornemmeligt imod fin ald⸗ 
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fte Søn, hvis Moder Marquifen, en ſtolt, knurvoren 
pg renkeſyg Dame, befad intet mindre end Bersmmelſe 
for blid Qvindelighed. Hun' levede i beftandig Strid 
ſnart med fin Gemal, ſnart med fine Børn. Med hiin 
førtehun en lang koſtbar Proces. Intet opbyggeligt 
Erempel for Sønnerne! Den ſtrenge Fader forſtod hvers 
Ten at ſtyre fin ældre Sons naturlige Ild eller tæmme 
hans heftige Begjerligheder. Saaledes ophidſede ban 
ham ved Modſigelſe, forbittrede ham ved Straffe og 
bragte ham til Fortvivlelſe ved ubøielig Haardhed. Den 
yngre Son, Vicomten, var en Yndling af Faderen, ſom 
i fit Teſtamente viſte en fil Uretferdighed grendſende 
Forkjerlighed for ham, hvoraf Folgen var en Proces og 
et dødeligt Hab imellem Brodrene. Faderen ſtod i An⸗ 
feelfe fom en tenkende Lærd. Han forfvarede det phyſio⸗ 
cratiffe Syſtem med Indſigt og Varme, hvorfor man 
kaldte ham Oekonomiſternes Patriarch. Med Uret blev 
han en tidlang betragtet ſom Forfatter af Syståme de 
la nature, . San og hans yngre Søn talede for Hoffet 
og dem fongelige Magt. . Saaledes gjorde ogſaa Politis 
ken Faderen og den ældfte Son ſaavelſom begge Brodre⸗ 
ne til uforſonlige Fiender. Men Faderen dode, og Vi⸗ 
comten, ſom man i Nationalforſamlingen almindeligt 
foragtede vandrede ud. Avo der vil lære at fjende 
Matquiens phyſiokratiſke Syftem i det Vaſentlige henvis 
fer rib det merkverdige TilfErife, hvori Grev Mirabeau 
helliger fin Taber Verket: de 'la Monarchie Prussi- 
enne sous Frédéric le Grand (Londres 1788, T, 
T:VII, hvor han forſikkrer ar have fundet Befræftelfe 
paa hiint Syftem i den preusfiffe. Stats ſamme modfis 
gende Forvaltning. 

Miranda er ei, ſom Dumouriez, under og. med 
hvem han tjente, har meent, født i Peru men. i Mexico. 
Uagtet den Iverſyge, hvormedSpanierne pleiede at betrag⸗ 
tede indfødte Amerifaner. fandt han desuagtet et Middel 
tilat forfFaffe figen Oberſtes Rang, og blev af Gouverneu⸗ 
ren i Guatimala brugt til adjfillige hemmelige JCrender, 
Manpaaftaaer at hanen rum Tid arbeidede paa den Plan 
at ftaffe fine Landsmænd deres Frihed, hvorved den Jil bes 
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virkedes, med hvilfen han forlod Nyfpanien. Han rei⸗ 
fte rundt omfring, giennemſpeidede alle Hjørner af Eu— 
ropa og holde fig gjentagne Gange op i England. Hang 
rigtige Smag, hans udbredte Kundſtaber og hang class 

file Skrivemaade fatte ham iſtand til at ſamle adſtillige 
Bemærfninger over Skikke, Statsforfatninger, Loveog 
Bidenffaber hos enhver Nation og bringe ſamme i Oms 
løb. Da den franffe, Revolution Gar udbrudt og en 
Krig var uundgaaelig , forlod han Petersburg, hvor 
han dengang befandt fig og nød Keiſerindens Yndeſt, og 
begav fig til Paris, uagtet Catharinas Forſog af Fængse 
fle ham til fin Perfon og fin Tjeneſte. Han erholdt 
ved Petions Hjelpen Generalmajors Plads og unders 
ftøttede General Dumouriez ved Belgiens Erobring. 
Da han var en udmærket Ingenieur fag udviklede hans 
Talenter fig ſtedſe mere i i Angrebskunſten. Hanblevags 
tet af Armeen og populær i Paris. Da Dumouriez 
trængte ind i Holland blev Miranda udnævnt til Anfører 
for de Tropper, der vare beſtemte til Maſtrichts Beleis 
ring, hvilfen forfiyrredes ved en tydelig Efterladenhed 
af den General, der befandt fig i Spidfen af Armeen, 
der havde Befaling at dekke Beleiringen. Dumouriez's 
Opforſel blev mistenkelig, da man fif Efterretning om 
hans forandrede Sindelaug ved degjentagne Underhand⸗ 
linger med Prindfen af Coburg, hvilke medførte hang 
Undergang. Miranda meddeelte fin Ven Petion, Med: 
[em af Velferds⸗Kommisſionen, fin Frygt og fik Ordre, 
at hæfte Overgeneralen, Denne Omſtendighed reddete 
General Miranda Liver, thi Dumouriez lagde ham Tas 
bet af Slaget ved Neerwinden til Laft. Endnu i fine 
Memoirer bagtaler han ham, hvorimod Miranda har 
retfærdiggjort fig i et ligeſaa lærd ſom eftertrykkeligt 
Forfvar. Da Girondepartiet blev fiyrtet ved Bjergs 
partiets Energie, blev Miranda fængflet og ei fat i Fris 
hed før alle Fengſler bleve aabnede efter Robespierres 
Dod. Han tog derpaa en virkſom Deel imod Parifers 
Sectionerne og blev igjen heftet paa Directoriets Befa—⸗ 
ling. Siden blev det ham befalet at forlade Frankerig 
under det PaafÉud, at han var en Udlender. Miranda 
vægrede fig ved af adlyde, reclamerede hos Legislaturen 
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en franſt Borgers Rettigheder, sg den udsvende Maat 
ſaae fig nødt til af afftaae fra fir Forehavende. Senere 
begav Miranda fig til Amerika, hvor en Revolution uds 

brød, der ftedfe udbredede fig videre. J Aaret 1812 
fandt en Contrerevolution Sted i Terra firma. Soeca⸗ 
pitainen Diego Monteverdo rykkede ind i Puerto Cabal⸗ 
lo. Han flog i Forening med de fongeligt Sindede Ge— 
neral Miranda. Monteverdo forfulgte fin Seier Den 
27 Juli rykkede han ind i Caraccas og tog Miranda ril 
gange den zote. Han blev derpaa bragt til Spanien . 
og endte det fit urolige Liv i eet af Inquiſitionens frygtes 
ligfte Fænafler: Dog var den geiftlige Hevn ei herved 
tilfredsſtillet. Munkene lode hang Legeme henkaſte 
ubegravet, og overgave alt hvad han efterlod til Flam—⸗ 
merne. Å 

Mirandola (Johan Pico, Fyrſte af) med Tilnav⸗ 
net Phoenix, een af Videnſkabernes fEjønnefte Prydelſer 
i deres Gjenopblomſtrings Tid, var fodt 1463 under 
Pius 2den. Han var den yngſte Søn af Johan Frants 
af Mirandola og Julia af den adelige Familie Bojardo. 
En Ildkugle ſtal efter den Tids overtroiffe Skribenteres 
Beretning, være feet Moveroderens Seng, hvorved Dren⸗ 
gens Hoihed og Fuldkommenhed forkyndtes. Tidl:ct ers 
holdt han Underviisning af de dueligfte Lærere og gav de 
øverordentligfte Prøver paa Fatteevne og Hukommelſe. 
Beſtemt til den geiftlige Stand begav han fig i en Alder af 
14 Aar til Bologna for at ſtudere den canoniffe Ret. 
Efterat han havde anvendt to Aar herpaa følte han Ulyſt 
til diffe Studiers Fortſettelſe; derimod drog hans Til— 
bøielighed Ham til Philoſophiens og Videnſkabernes 
Hemmelighed. For at tilfredsftille fin Videbegjerlighed 
bereifte han Italien og Frankerig, beføgte de berømrefte 
Skoler og hørte de meeſt udmærfede Lærere, Efter ſyv 

" Aaré vedholdende Flid gif han til Rom og befjendtgjorde 
900 forffjellige Thefer af alle Videnffaber og lærde 
Sprog, fom han efter den Tidé Skik vilde forfvare of» 
fentligt. Han opfordrede alle Lærde fra alle Lande og 
tilbød fig endog at erftatte Fremmede Reiſeomkoſtnin— 
ningerne. Men Ingen vovede at træde frem; da man 
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ei havde Mod fil at angribe ham ſom Lerd, føgte man 
at gjøre hans Rettroenhed mistenkelig. Mirandola til: 
bagedrev diffe Angreb ved fin Apologia, et Vark, fuldt 
af grundig og vel ordnet Lærdom. For faavidt muligt 
at bersve fine Fiender, der ei holdt op med Beffyldnins 
ger og Anklage, enhver Anledning, beflurtede han, 
ſtſondt ei ufslſom for Kjerlighed og dens Nydelſer, at 
iagttage den ſtrengeſte Levemaade og udelukkende ſyſſel⸗ 
fætre fig med Videnſkaberne. Ifolge denne Beſlutning 
faftede han fem Bøaer af italienſte Kjerlighedsdigte paa 
Siden, hvis Tab viſt nof bør beklages. Man bar nu 
af dette Slags Intet af Mrandola uden en Commentar 
øver en Canzone af Girolamo Benivieni, hvori han 
fremſtiller Kſerligheden efter NYe Platonikernes Begre⸗ 
ber. Mirandola ovøffrede fig den bibelſte Literaturs 
Studium; den forſte Frugt af ſamme var Heptaplus 
en myſtiſk eller cabbaliſtiſt Fortolkning af Skabelſeshi— 
ſtoörien. To Aar derpaa udgav han Afhandling i 10 
Capitler De Ente et Uno, hvori ban føgte at forene 
Platos og Ariſtoteles's Lerdomme. Han levede nu af 
og fil i Ferrara i Omgang med fin Tids lærdeffe og meeſt 
udmærtede Mænd, nemlig Lorenzo af Medici og Politis 
an, og var befEjeftiget med ſtore iiteraire Arbeider, 
hvortil et Verk imod Aſtrologien fan anſees fom et Fors 
arbeid, da en Feber overfaldt ham, hvoraf han døde i 
Florets 1494 i ſit z1te Leveaar. Pieo de Mirandola 
roſes af ſine Samtidige ſom et Under af Lerdom og Ge⸗ 
nie. Paulus Jovius ſiger om ham, at de udødelige 
Guder forenede i ham alle de fjeldnefte. Legems og Aands 
Gaver; og Hieronymus Savanarola fagde engang i en 
offentlig Difputation, hvori han var hans Opponent: 
Unus tues, Pice, ætate nostra, qui omnium ve- 
terum philosophiam ac religionis Christianæ 
præcepta et leges percalleas, Ved Synet af hans 

Skrifter ville vi ei letteligen dømme ſaaledes, naar vi et 
tillige erindre os Videnſt abernes iſer Philoſophiens Til⸗ 
ſtand paa den Tid. 

Miſanthrop, et graſt Ord, der betyser en Menue⸗ 
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ſtehader, eller Cen ſom finder Mishag i Alt og har at 
udfætte paa Alt. 

Miſs er hos Englænderne Benavnelſen paaugifte 
Fruentimmer af Stand. 

Miſſaler, Miſſalbogſtaver falder man ifær i 
Trykkeriet de ſtorſte Boaftaver, fordi man dermed fÉrev 
og trykte Miſſalerne (missalia) eller Meſſehsgerne ſom 
indeholde Sangene og Hoitidelighederne ved den cathols 
ſte Meſſe. 

Miſſioner (Sendelſer) kaldes fornemmelig de til 
Chriſtendommens Fortplantelſe blandt uchriſtne Natio— 

oner foretagne Sendelſer afſchriſtelige Lerere. Alerede i 
Chriſtendommens forſte Tider gik ofte Chriſtne, enten af 
egen Drift eller i Menighedens Wrende for af prædife 
Evangelium i nære og fjerne Lande, og med Undtagelfe 
af enkelte Tilfælde ev Chriſtendommen almindeligt et 
udbredet ved Vaaben, men ved Overtalelſens blide Kraft 
eller andre Midler f. Cr. foregivne Mirakler 20. J de 
fidfte Aarhundreder hav den catholſte Kirke gjort mere for 
Miffionsvæfenet end den proteſtantiſte, fordiden hierar— 
chiſte Intereſſe her forbandt fig med den religieſe, fordi 
detlcatholſke Curopa, før England prædominerede til Soes, 
kom oftere i Bersrelſe med de ovrige Verdenedele end 
det proteftantiffe;. fordi den catholffe Kirke havde Muns 
fe, fom Paven funde henfende, hvor han vilde og endes 
figt fordi den befad langt ftørre Rigomme end den pros 
teftantiffe. Den catholſke Kirkes vigtigſte Miſſioner 
ere til China, Oſtindien og Japan, i hvilket ſidſte Rige 
dog Chriſtendommen igjen er bleven aldeles udrydder, 
efterat den engang havde fundet Yndgang. Men i Chis 
na og paa Coromandelkyſten vedvare de til Chriſtendom⸗ 
mens Udbredelfe gjorte Anftalter. Wed de fenere Tiders 
Begivenheder er imidlertid Miſſionsanſtalternes Fonde 
formindſtede og diſſe Inſtituter indſtrenkede i deres Virk⸗ 
ſomhed, og da desuden den catholffe Kirkes Opmarkſom⸗ 
hed gandſte lededes fra fjerne Gjenſtande til hvad der fo— 
regik i Europa, faa kunde de blot foretage Lider til 



miſ 271 

Chriſtendommens Udbredelſe blandt hedenſke Folk. 
Blaͤndt de proteſtantiſte Nationer have deels de Danſtke, 
deels Britterne gjort fig fortjente af Miffionsvæfenet. 

. De Danfke have anlagt en Miſſionsanſtalt i Tranquebar, 
fom endnu vedvarer. Foruden de ældre Miffionsanftalter 
i England opkom endnu et Miffionsfocietet 1795, blandt 
hvis Foretagender Miſſionerne til Sydafrifa og Auſtra— 
lien iſer ere merkelige. Brodermenigheden underholder 
ligeledes Miſſionerer andre Verdensegne. Hvo der 
blot har nogen Kjendſtab til de flefte hedenſte Nationers 
fordærvelige Overtroe og fædelige Forvildelfe, maa glæde, 
fig ved diſſe Foretagender og onſte dem den heldigſte 
Fremgang. 

Miſſiſippi, en ſtor Flod i Nordamerika, udſprin⸗ 
ger fra forſkjellige Søer og Vande, gjennemſtrommer 
Lowifiana og falder ud i den: mericanffe Bugt. Naar 
man medregner Krumningerne udgjør dens Længde 640 
Mile. Den er meget bred og dyb og har et hartigt 
Løb, men intet Fald, hvorved Skibsfarten forhindres, 
uden Vandfaldet Sr, Antoni. Breddene ere næften 
overalt frugtbare og yndige. Blandt Floderne, ſom 
Miſſiſippi optager ere Miſſuri og Ohio de betydeligſte. 
Det hosliggende Land; der og har Navnet Miffifippi, ev 
blever merkverdigt i Begyndelſen af forrige Aarhundred 
ved de Handelsfpeculationer, Frankerig havde derpaa og 
fom bevirkede et Tab af flere Millioner. for Acties 
haverne. 

Mitau, Hovedſtaden i Curland ved Floden Aa é 
Landffaber Semgallen. Indbyggernes Antal beløber fig 
til over 12000.- Staden er for det mefte flet bygget. 
Paa det Sted, hvor der forrige Slot ſtod, opbyggede 
Hertug Ernſt Johan af Biron et prægtigt nyt Nefidenge 

ſlot. Staden er meget levende formedelſt Landscollegi⸗ 
evne, Adelens Landdage og den Hovedvej, der gaaer fra 
Tydſkland til Petersburg over Mitau. Gymnaſiet blev 
ftiftet af Hertug Peter og indviet 1775. 

S 

* 
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Mitford (William) Eſq., Medlem af det kongeli⸗ 
ge SelfEab i London og. berømt ved fin fortræffelige Græs 
kenlands Siftorie, var født i London og erholdt fin Dans 
nelfe i Cheam⸗School i Grevſtabet Surrey, hvorfra han 
kom til Orford i Queen's College. Han traadde derpaa t 
Middle⸗Temple, men forlod Retsftudiet og blev Oberſt⸗ 
lieutenant ved et Milits /Regiment i South;Aampfbire. 
Denne berømte SÉribents Værfer ere: An essay on 
the harmony of-language; atreatise of the mi- 
litary force and partieularly the militia of this 
kingdom; the-history of Greece (overſat paa Tydſt 
af Eichſtaͤdt); considerations upon the corn-laws. 

Mithra, Solens Genius hos Perſerne, blev tils 
bedet fom en Hovedguddom og foreftilledes fom en mands 
lig Figur med Lovehoved og Ornevinger, ſtaaende paa 
en Kugle med en Slange fnoet om Legemet. Denne 
Guddoms Myfterier hoitideligholdtes endnu 1 de førfte 
Aarhundreder efter Chr. i morke Huler og forftyrredes 
forſt idet 4de Aarhundred. 

Mithridates er Navnet paa flere Konger i Pon⸗ 
tus, blandt hvilfe Mithridates den ftore var den berom⸗ 
teſte. Han var ved fin Faders Død 13 Aar gammel. 
Herſkeſyge, Gruſomhed og et ubgieligt Sind vare de 
Egenſkaber fom tidligt udviflede fig hos ham. Neppe 
havde han tiltraadt Regjeringen (123 før Chr.) før han 
lod kaſte fin Moder, ſom Faderen havde beſtemt ham til 
Medregentinde i et haardt Fængfel, hvor hun døde, 
fom Nogle mene, af Fornærmelfer, hun maatte taale, 
efter Andre af Gift. Ci tilfreds med at hærde fir Leges 
me imod alle Befværligheder, ſtal han endog ved Vane 
have gjort Gift uvirkſom paa fig. Da han var bleven myn⸗ 
dig ægtede han fin Søfter Laodice, med hvem han avlede 
en Søn Pharnaces. Derpaa foretog. han fig en Reife 
igjennem Aſien, deels for at lære at fjende Indbygger— 
nes Skikke, Love, Cæder og Sprog (man fortæller at 
han talte 22 Sytog), deels for at udfpeide Nabolande⸗ 
ne, fom han ſogte at underkaſte ſig. Efter tre Mar 
vendte han tilbage og ſtraffede ſin ham imidlertid utroe 
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blevne Gem lind med Doden, efterat hun —— 
havde ſogt at rydde ham af Veien ved Gift. Efter at 
have fuldført Udruſtningerne til fine ſtore Foretagender, 
overfaldt han Paphlagonien, undertvang der let og deel, 
fe det med ſin Ben og Bundsforvandte, Kongen af Dis 
thynien. Forgieves truede Romerne, der havde erflæret 
Landet for frit, ham med Krig. Mithridates fod fig faa 
lidet fEræffe derved, at-han endog bemægtigede. fig det 
under romerſk Skyts ftanende Galatien. Derpaa ret» 
tede han fit Øiemed paa Cappadocien. Men, da han 
frygtede Ariarathes's Magt, der befad dette Land og 
hans noie Forbindelſe med Romerne, foretraf han Forvrs 
ræderie for anbenbar Magt og lod ham ombringe. Paa 
ſamme Tid faldt Nicomedes, Konge i Bithynien ind i 
Cappadocien, fordrev den myrdede Konges Søn og gife 
tede fig med hans efterladte Enke, en Soſter af Mithri—⸗ 
dates. Denne brugte ſom PaafEud. igjen at. ville fætte 
fin Søfterføn paa Thronen, faldt ind i Cappadocien, 
erobrede det heldigt og fatte virfeligt imod fin førfte Plan 
fin Søfterføn paa Thronen. Men fnarvt fortrød han fin 
udvifte Hoimodighed og tvang den unge Fyrfte ved vans 
grende Fordringer til en Krigserklering. Begge droge 
imod hverandre med omtrent lige Armeer. Mithridates 
vilde intet Slag vove, men tilbød Fred og indbød den 
unge Fyrſte til en Samtale. Under ſamme drøæbre han 
ham med en Dolk, ſom han bar ſtjult hos fig, i begge 
Hæres Paaſyn. En paniſt Skrak overfaldt Cappadoci⸗ 
erne, da de ſage deres Fyrſte myrdes, og Mithridates bes 
mægtigede fig Landet næften uden IModftand. Men Pis 
comedes fane med ſtor Bekymring Mithridates fredfe blis 
ve mægtigere, Han aftalte med ſin Gemalinde at udgis 
ve en Yngling for den tredie Søn af Ariarathes og lode 
denne anraabe Romerne om Hielp. Denne Lift lykke—⸗ 
des, Laodice veifte ſelv til Rom for at bekrefte Praten⸗ 
dentens Udſagn. Mithridates, der var underrettet om 
Alt, betjente fig af famme Bedrag, i det han føgte at bes 
vife Romerne, at den unge Fyrſte, til hvem fan havde 
gvergivet Cappadocien (denne var hans egen Søn, fom 
han havde givet Navnet Mat bet) var reen ret⸗ 

2 
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mesſige Søn. Romerne, ſom opdagede dette dobbelte 
Bedragerie, befalede Mithridates igjen at aftræde Cappa— 
docien og Nicomedes at aftræde Papblagonien. Denne 
Befaling blev adlydet, og Ariobarzanes valgtes til Kons 

gei Cappadocien. Men neppe havde Sulla, hvis Vaa⸗ 
ben havde fat Ariobarzanes paa Thronen, forladt Aften, 
før Mithridates ophidſede Tigranes, Konge i Armenien, 
fom igjen indſatte Mithridats Søn Ariarathes til Konge 
i Cappadocien. Tillige erobrede Mithridates Bithynien 
og overgav dertil fin Broder Sokrates Chriftos. Snart 
bragte dog Romerne alt igjen i den forrige Tilſtand uden 
at Mithridates modfatte fig, Men nu ruſtede han fig. 
til en Krig imod Kom felv, og brød, då Romerne et 
vilde tilfredsftille hans Fordringer pludfefigt los imod 
Cappadocien og Bithynien. Hans Krigsmagt beftod af 
250000 Wand Fodfolk, 50000 Ryttere, 130 Segl⸗ 
vogne og 400 Skibe. Romerne Stridskrafter i For— 
ening med de bithyniſke Hjelpetropper vare et meget vins 
gere og anførtes af Caſſius Aquilius og Oppius. Mis 
thridates aabnede Krigen med Held. Han flog et alene 
Nicomedes, men ogſaa Aquilius, erobrede Bithynien 
og borttog en ſtor Deel af den romerſte Flaade. Med 
utrolig Hurtighed forfulgte han fine Fordele. Phrygi— 
en, Carien, Myfien, det egentlige Aſien, Lycien, Pams 
phylien, Paphlagonien og alle Lande indtil Jonien falde 
i hang Magt og hilſte ham ſom Afiens Skytsgud. De 
romerſke Feldtherrer Oppius og Aquilius bleve ham ends 
og udleverede fom Fanger af Indbyggerne i Laodicea og 
Lesbos, og han fod den fidfte i i Pergamus gyde ſmeltet 
Guld i Halfen for dermed at ſpotte Romernes Haveſyge. 
De afiatiffe Frifrater Magneſia, Mitylene, Epheſus 20. 
aabnede Seierherren Portene, og han ſammenbragte ſaa 
ſtore Skatte, at han i fem Aar kunde underholde ſin 
Har dermed. De romerſtke Borgere, ſom boede i Lilles 
afien lod Mithridates ombringe med deres Köner og 
Børn. Dionyſius angiver de Myrdedes Antal til 
150,000, Andre til 80,000. Mithridates feilede nu 
ud med fin Flaade for at bemægtige fig Øerne i det agei⸗ 
ſte Hav. Cos overgav fig til ham ,. men Rhodus fore 
ſvarede fig faa eftertrykkeligt, at Mithridates afftod fra 
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fit Forehavende og vendte tilbage til Pergamus. Her⸗ 
fra fendte han fin Overfeldtherre Archelaus til Greken⸗ 
land, Athenen faldt ved Forraderie, og adffillige andre 
Gtæder erobredes, medens en anden af hans Feldtherrer, 
Metrophanes, odelagde Eubbdea. Paa Efterretning 
om at denne havde lidt et betydeligt Tab, lod Mithrida— 
tes fin Søn Ariarathes med en mægtigt Armee falde 
ind i Macedonien, hvilfet tilligemed Thracien i kort 
Tid blev undertvunget. Allevegne vare Mithridates's 
Vaaben ſeierrige, indtil endeligt Efterretningen at 
Italien felv truedes, vakte Romerne til kraftigere Fors 
holdsregler. Sulla begav ſig ſom Overfeldtherre til 
Græfenland, tvang Athenen ved Hunger, opløfte Arche⸗ 
laus's Hær tet blodigt Slag ved —— og befriede 
ved to følgende, ei mindre Seire, hele Græfenland fra 
Fienden. Med iffe mindre Lykke underkaſtede Fims: 
bria fig. hele Lilleafien og beleirede Mithridates felv % 
Fæftningen Pitana, hvorfra han reddede fig paa fine 
Skibe. Øgfaa den pontiſke Flaade blev to Gange flagen 
af Lucullus. "Saaledes betrængt fra alle Sider overdrog 
Mithridates Archelaus at flutte Fred. Sulla bevilgede 
den under haarde Betingelſer. Mithridates indſtranke⸗ 
deg til fit Fædrenerige Pontus, sg maatte overgive Ros 
merne $0 bemandede Krigsſtibe famt udbetale 2000 Ta⸗ 
lenter. Men neppe havde Sulla forladt Afien før Mi—⸗ 
thridates angreb Colchierne og vægrede fig ved at opfylde 
alle Fredsbetingelſerne. Den romerſtke Feldtherre Mus 
rena, der ødelæggende var falden indi Pontus, blev 
flagen, og aferede havde mange af Aſiens Stader erflæs 
ret fig. for Seierherren, da Aulus Gabinius, der var 
udſendt af Sulla, kom til Aſien for at fre Fredsbetingel— 
ferne fuldbyrdede. Cappadocien rommedes af Mithri— 
dates. Derimod underkaſtede han ſig Bofporerne, men 
neppe havde han erfaret Sullas Dod for han beſluttede 
de aftraadde Provindſers Gjenerobring. Paa hans 
Opmuntring faldt hans Svigerſon Tigranes, Konge af 
Armenien, ind i Cappadocien, medens han felv, efter 
Paphlagoniens frivillige Underkaſtelſe erobrede Bithyni⸗ 
en og det egentlige Afien (Asia propria). En nye Krig 
med Rom var nu uundgaaelig, Begge Confulerne Lus 
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cullus og Cotta droge ud imod Mithridates , denne ſom 
Anfører for Flaaden, hiin ſom Overſtcommanderende 
ved Landmagten. Til Søes vare Romerne mindre hele 
dige, til Lands derimod giorde Lucullus fore Fremſtridt. 
Forfigtigt undgik han et Hovedſlag mod den overlægne 
Fiende, men tilfægtede fig adffillige fan betydelige Fors 
dele til Søes og til Lands, at han ſnart ſtod ſom Seier⸗ 
herre i Pontus. Men medens han beleirede Amiſus fame 
[ede Mithridates en Hær, med hvilfen han tilfægtede fig 
en betydelig Seier. Lucullus forftod dog fnart igjen at 
tilbagevinde det Tabte, og Mithridates fane fig nødte til, 
da hang egen Hær forlod ham, at flygte til Armenien til 
Tigranes, der vel modtog ham; men et indlod fig i Fors 

bund med ham. Lueullus, ſom imidlertid havde for» 
vandlet hele Pontus til en romerſt Provinds, fordrede 
Mithridates udleveret, Hvilfet Tigraneé afflog med- den 
Erflæring, af, omendſkjondt han misbilligede Mithri—⸗ 
dats Opforſel, anfaae han det dog for nederdrægtigt, at 
overgive en faa nær Beflægtet til Fienden. Men, da 
han forudſaae at man ei vilde lade fig noie med dette 
Svar, havde han en hemmelig Samtale med Mithrida— 
tes, hvori faftfattes at Mithridates med 10000. Mand 
ſkulde gaae til Pontus, ſamle en Armee der og med fams 
me vende tilbage til Tigraneé, før endnu Lucullus, der 
beleirede Sinope, funde rykke ind Armenien. Men 
Sinope faldt uventet hurtigt i Fiendens Vold, og Lucul⸗ 
lus flog Tigranes før hans Forening med Mithridat. 
Dog ſamlede Tigranes en nye Hær, fom Mithridates førte 
til Pontus. Lucullus ſtandſede vel dens Fremſkridt veden 
Seier, men om Vinteren forftærfede Mithridat fin Magt 
og fnart flog han Luculls Underfeldtherrer, hvorpaa 
han vendte fig til Lillearmenien for at forene fig med Tis 
granes. Smidlertid havde Conſulen Manius Acilius 
Glabrio erholdt Commandoen over den romerffe Hær i 
Luculs Sted. De allierede Konger benyttede fig af den 
med denne Afverling forbundne Forvirring til at under⸗ 
kaſte fig den ftørfte Deel af Pontus, Bithynien, Cappa⸗ 

docien og Lillearmenien. Da traadde Pompeius i Spide 
fen for Romerne. Efterat han forgjeves ; havde tilbudet 
Fred og føgt ef Hovedflag, indfluttede han Mithridat i 
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fin Leier ci langt fra Euphrat. Denne flog fig vel 
igjennem, men blevien fnæver Dal indfluttet af de for⸗ 
følgende Romere og leed der meeſt afgjørende Nederlag. 
Han undkom felv med ei mere end 800 Ryttere, Da 
Tigranes et vilde modtage ham gif han til Colchis; men 
Pompeius forfulgte ham og tvang ham fil at indſlutte 
fig i en ſchthiſt Fyrftes Land. Man holdt ham for død, 
da han pludfeligt igjen vifte fig i Pontus, ſamlede 
Tropper, men tillige. gjorde Pompeius Fredsforflage 
Da de ei. funde blive enige, begyndte Krigen. Romer—⸗ 
nes Magt i Pontus var fun ringe og Mithridates. gjor⸗ 
de Fremſkridt. Men fnart oprørte Indbyggerne fig og 
hans Naboer nægtede ham deres Biſtand. Desuagtet 
afflog hans ubøielige Sind de af Pompeius tilbudne 
Fredsbetingelſer. Han fattede den eventyrlige Befluts 
ning i Spidfen af fin Hær at trænge frem. til. Gallierne, 
til hvilfe han havde ſendt Geſandtere, og forenede med 
dem bryde ind i Italien. Men, da han havde leiret fig - 
ved Bosporus cimmericus udbrød et Oprør i Hæren, i 
Spidſen af hvilfet hans egen Søn Pharnaces ſtod. Da 
Intet Finde bringe Oprørerne tilbage til deres Pligt 
forſogte Mithridat at dræbe fig ved Gift, og, da dette 
flog Feil, ſtyrtede han fig i fit. Sværd for et levende at 
udleveres til Romerne. Saaledes døde denne ſtore Kons 
ge 64 Aar før Chrifti Fodſel, efterat han havde regjeret 
næften 50 Aar over Pontus og givet Romerne nok at bes 
ſtille, ſelb under deres ſtorſte Feldtherrer. 

Misllner, Thors Hammer, havde en frygtelig 
Kraft, nedflog aft hvad den traf og funde dræbe de fæles 
fie, ſterkeſte Trolde og Jetter. Hvor langt Thor kaſtede 
den fra fig, kom den dog ftedfe tilbage og kunde gjøres 
faa lille, at Thor funde gjemme den i Lommen. Den 
var meget funftig og forfærdiget efter et Bæddemaal mels 
lem Loke og Dvergen Citri, hvis Broder Brokur foræres 
de den til Thor, 

Mnemonik er den Kunſt at komme Hukommelſes⸗ 
evnen til Hjelp ved egne Methoder. Da Hukommelſen 
felv har at gjøre med forſtielligartede Gjenſtande, ſaa 
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har man opfundet egne Methoder for nogle af diſſe Gjene 
ſtande. Saaledes gives der funftige Methoder for at 
erindre fig Steder, andre for at erindre fig Tal. Diſſe 
Methoder felv ere forÆjellige efter Valget af Midlerne, 
fom man anvender. Saaledes betjene noale fig af uds 
vortes Gjenftande, ſom meeft falde i Hinene, andre af 
Tal. Hyvad det førfte af diffe Midler angager, faa er 
det f. Er. et godt Middel for en Taler, for, at beholde alle 
Talens Dele i fin Hukommelſe, at han i Forveien beſeer 
Stedet, hvor Talen ſkal holdes, bemarker her de meeſt 
paafaldende phyfifie Gjenſtande og Énytter en Deel, en 
Tanke af fin Tale til hver af diſſe Gjenſtande. Der gis 
ves forſtjellige Slags Methoder for at beholde viſſe Tal 
i Hukommelſen. Saaledes har man f. Er. foreflaaet, 
at danne viſſe Ord faaledeg, at de omfatte, efter en fors 
ud beftemt Betydning af Bogſtaverne ſom Taf, tillige 
tilfjendegive er Tal. Dog er dette fun Specialmethe— 
Der for at underſtotte Hufomme'fen for viffe Gjenſtande 
Da i viſſe Tilfælde. Andre have forføgt at danne en 
Muemonik af mere omfattende Arr, efter almindelige 
Grundſetninger. Imidlertid har intet Forſog af dette 
Slags bevirfet noget Fortrinligt, og alle de, ſom hidtil 
Have udmærfet fig ved en overordentlig Hukommelſe, 
feylde dette blot Natur og Ovelſe, ti en kunſtig Methos" 
de. Adſkillige af diſſe Methoder ſynes og fnarere at ve⸗ 
reen Byrde for Hukommelſen end en Lettelfe, 

Mnemoſyne, en Datter af Uranus og Jorder, 
var en Titanide. Hun opfandt, ſom Digtningen bes 
retter, Reglerne for Fornuftbeſlutninger, og havde 
overhovedet ftore Fortjenefter af den menneſkelige Fors 
ſtands Dannelſe. Jupiter avlede med hende i Pierien 
de g Mufer, da han tilbragte ni Natter i hendes 
Arme. : 

Mocka, cen af de fornemſte Handelsſteder i Aras 
bien ligger i Provindſen Jemen, endeel af de Gamles 
lykkelige Arabien, ved den arabiffe Havbugt. Den har 
en rummelig, for Handelen meget fordeelagtig Havn, 
der beføges ei alene af Kjebmænd fra Barbariet, 2Cgyps 
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ten, Tyrkiet, men neſten af alle Nationer. Fordum var 
Staden en blot Fiſterbye og.førft for omtrent 100 Aar 
hævede den fig ved Handelen. Den har for nærværende 
Tid 138000 Indbyggere. Europæerne bringe fornemmes 
ligt indiſte Varer og Jern derhen, og indkjebe derfor 
Caffee, Aloé Balſam, Gummi ꝛc. Fra Mai til Aus 
guft er Handelen meeft levende. Englænderne drive her 

; Den betydeligfte Handel. Statholderen eller Dola i 
Mocka ſtaaer under Iman af Jemen. 

Modalitet. Efter Categoriernes Ledetraad be⸗ 
tragtes Dommene efter Quantitet, Qualitet, Relation 
og Modalitet. De tre forſte udgjøre Indholdet af en 
Dom. Men Modalitet er en gandffe egen Function, 
der ſtjelner fig derved at den Intet bidrager til Dommens 
Indhold, men fun beſtemmer VWærdien af Copula med 
Henſyn til Tænfning overhovedet. Ligeſom Qvantitet 
og Qualitet angaae Dommenes indvortes Egenſtaber, 
ſaaledes angage Relation og Modalitet Foreſtillinger⸗ 
nes Forhold i Slutningen og den hele Slutnings Fors 
hold til ;Forftanden, Modalitet er altfaa den Erkjen⸗ 
delfeé- Maade, hvormed Forftanden tænfer fig Begreber— 
neg Forbindelſe en Dom (Slutning); f. Ex. om For⸗ 
ftanden leder Erkjendelſen ubeftemt, fom i problematiſke 
Domme, eller om den angiver den fom beſtemt, fom i 
affertorifÉe eller on den nødvendigt maa holde Begreber⸗ 
nes Forbindelfe for fand og flet ikke fan tenke der Modſat⸗ 
te, fom i apodictiffe Domme. J Almindelighed lade 
Modaliteterne fig udtrykke ſaaledes: det fan være at A 
har Prædifatet B (problematiſtk); alle A ere B (affertos 
riſt); alle A ere nødvendigt B (apodictiſt). De probles 
matiffe Domme fordre det tenkte Objects Mulighed, de 
affertovriffe ders Tilværelfe, eg endeligt de apodictiſte dets 
Mødvendighed (form Modſatning af Tilfældighed). Det 
almindelige Princip, fom ligger til Grund for aft dette 
er følgende: Alt hvad der Æal erkſendes af og maa paaen 
eller anden Maade forbindes med vor Erkjendelſesevpne. 
Deraf følger, at hvad der fremmer overeens med Erfa— 
ringens formale Betingelfer eller hvad der er tænfeligt, 
ev muligt; hvad der hænger ſammen med Erfaringens 
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materiale Betingelſer ev virkeligt, og det, hvis Same 
menhæng er beftemt af det Virkelige ved Erfatingens als 
mindelige Betingelfer —* det Mulige) exiſterer node 
vendigt, 

Mode. Dette Ord lader fig vel ei definere fortere 
og rigtigere end det er ſteet i Voigtels Verſuch einer 
hochdeutſchen Handwoͤrterbuchs (Halle 1794, 8). „Mo⸗ 
den (heder det i den anden Deel af dette Verk, Side 
622) er den antagne Skik i det felfabelige Livs For⸗ 
hold; i mere indſtrenket Forſtand den herſtende Skik i 
Klædedragt og Anordning af alt det, der horer til Pry⸗ 
delſe, (dog ei alene hertil men og til Mobler, Kjøretøt 
20.) f. Er. flæde ſig efter Moden, komme af Mode ꝛc.“ 
Adſkillige Etymologer have gjort fig Umage med at ude 
finde fra hvilket Land denne Pandoras ÆfÉe'er kommen 
til os, og hvilket Folk og hvilken Tidsalder man ſtal 
dadle før Opfindelſen og Udbredelſen af dette -ulægelige 
Onde. Voſſius f. Er. udledede dette Ord af det hebrais 
ffe Medad, at maale noget, ellev indrette og beſtemme 
noget efter ef vift Maal og Scaliger af det græffe Ord 
Metroe, der omtrent har famme Betydning. Saaler 
des føger man tit 1 det Fierne hvad man langt lettere 
træffer i Nærheden. Frankerig og fornemmeligt Paris 
kan vel ei fragaae, aft det er Modernes Fedreneland, og 
at Ordet Mode er en reen Gallicismus. Viſt nof fan 
det latinſte Modus have givet den-førfte Anledning ders 
tils dog uüdtrykker det i ingen Betydning gandſke hvad 
Fvranffmændene forftaae ved Mode. Desuden hører det 
franffe Ord Mode til de mange Ordi dette Sprog, der 
have indfneget fig tilligemed Sagen ſelv hos flere Natio— 
ner, ere optagne, med; Velvillie og have fundet ufors 
tjent Borgerret. Saaledes har f. Er. den Danſke, 
SHollænderen og Tydſkeren intet andet Ord til at betegne 
denne Svaghed, der alerede har forefErevet faa mangt et 
agtværdigt Folk, faa mangen forreſten hæderlig Tidsals 
der Love, forledet til Daarffab, ſom Vanvid neppe 
kunde finde paa og bortdraget en utrolig Mængde fra de 
ædlefte Beſkjeftigelſer. De imidlertid, der enten dadle 
Moden eller takke den for Nydelſen af dens elſtverdige 
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Daarſkaher, vilde gjøre Englænderne Uret, hvis de et 
vilde tilftaae dem deres Ret og tilkjende Frankrrig al 
Modefort jeneſte. Det er befjendt nok, at man i alle 
Zoner vifer fig ligeſaa lydig mod den londonſte Sfræder, 
fom man følger Pariſer-Pyntmadamernes Forſkrifter. 
Begge ere i Befiddelfe af Herredømmet over Verden, 
dele Den paa en vis Maade i to Halvdele og ophidfe des 
reg Tilhængere tit ei mindre ved de Daarſkaber, de ude 
brede énd ved de contraſterende Syſtemer, ſom ere 
Grundvolden til deres Politik og Statsklogſfab. Or—⸗ 
det Mode bringes i Forbiadelſe med mange andre Ord. 
Saaledes er f. Er, en Modeartikel, en Bare, der nys 
ligt er bleven ſtemplet af Moden, og fremfor alle andre 
bruges, ſoges og afſettes. Hyppigere bevirkes en faaz 
dan Forrang for alle øvrige Varer ved Perſoner, hvis 
Navne ere blevne mærkværdige i Dagens Hiftorie, Sags 
ledes gaves der f. Ex. Hatte à la Henri quatre, Hals⸗ 
baand oa Uhrkjeder å la Nelson, Støvler à la Suwa- 
row og Wellington ꝛc. Ligedan forholder det fig og 
med de ſaakaldte Modefarver.  Ogfaa diffe Fylde for 
det mefte deres Navne ſaadanne Individuer, der have 
udmerket fig paa en eller anden Maade. Saaledes er—⸗ 
holdt en bekjendt rød Farve Navnet Pompadour af Lude 
vig 15des berygtede Maitreſſe af dette Navn, og den 
bleggule Farve, ſtident Linned pleier at have, kaldes 
Iſabelfarve efrev den ſpanſte Prindſeſſe Iſabella, gift 
med Albrecht af Oſterrig. Da nemlig Oſtende beleires 
tes. af ham i Aarene 1601:1603, forpligtede hun fig 
ved et Løfte til ei at ſtifte Linned før Fæftningen var i 
hendes Gemals Hænder. Klæde: og Silkehandlernes 
Snakſomhed anbefaler forreften vilkaarligt fnart en, 
ſnart en anden Farve. Saaledes har til forſtjellige Tis 
der ogfaa forÆjellige Farver ført Herredømmet i Modes 
riget. Den, der endog overfÉrider-den Grendſe, fom ev 
foreffrevet af Autoriteterne i London og Paris, eller fors 
kaſter hvad han nyligt har valgt for at tilfredsſtille en 
nye Mode, kaldes en Modenar, Modegjek. Deter na⸗ 
turligt, at Damerne heri ei ſtaage tilbage. En Mode— 
Handler er den, fom handler med Modevarer og følgelig 
finder fin Underholdning ved Daarſtab og Forfangelighed. 
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Modejournal er et Tidsſtrift, hvorved den Mo⸗ 
deverdenens Nyheder ere vigtige, underrettes om ſamme 
og gjøres befjendt med deres Form, Farve og Indret⸗ 
ning famt deres riis og Stedet, Hvor de erholdes. 
Man kan vel paaſtaae, at denne galante og elegante, - 
ſtjondt vel meget undværlige Artikel i Boghandelen er af 
tydſk Opfindelfe, thi alerede i Aaret 1753 udkom i Er⸗ 
furt: Mode⸗ und Galanteriezeitung oder unentbehrliches 
Handbuch, Erſter Jahrgang, 8. Meget uundværlig 
maa denne Tidende dog et være forekommet den Tids 
Herret,og Damer, da, (ſaavidt bekjendt er) ingen anden 

Aargang udkom. Mere tiltrakkende far man fundet den 
befjendte Journal der Luxus und der Moden, der begyndte 
1786. Modernt er hvad der erovereensſtemmende med 
den nye Mode. Moderniſere er at indrette noget efter 
famme, faaledes fan man moderniſere en Garderobe og 
cen af Ofdtidens Digtere, " Modeſyge er en flem Syge, 
hvori den, der er angreben af ſamme, flet ikke hviler, 
før han bar anſtaffet alt og fan gjøre alt det med, form 
Moden fordver og foreſkriver. 

Model, Monſter, kalder man i Malerkunſten 
en mandlig eller quindlig Perſon, ſom Kunſtneren hens 
ſtiller nøgen for fig for at gjøre ſamme til Gjenſtand for 
fir Studium. Et Malerie efter ſaadan en levende Mos 
del kaldes et Akademie. Hos Billedhuggerne kaldes 
Modellen en kunſtig af Leer eller Vox formet Figur, der 
tjener til Monſter for den, Kunſtneren har i Sinde at 
danne af et haardere Stof. Her er altſaa Modellen 
Kunſtnerens egen Opfindelſe og Forarbeide, i Maleriet 
noget Givet, fom ci iethvert Tilfælde paſſer til Efter— 
ligning. Studium efter Modeller fan og ſtal her ei has 
ve andet Maal, end at lære at-fjende den levende Naturs 
Former hos begge Kjøn, efter ForfEjellighed i Alder, 
Stilling og Handling, derved ſtjerpe Hiet og øve Haans 
den til at fremftille det rigtigt Jagttagne med Sikkerhed, 
Sandhed og Lethed. Skal Kunſtneren naae dette Maal, 
faa maa han ei blot holde fig til eet enefte eller blot nogle 
faa Modeller, men maa ſtudere Naturen felv i dens man⸗ 
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gehaande Typer for Kjon, Alder og Characteer Men 
Eet er at gjøre diſſe Modeller til fir Studium, ef Andet 
af overføre demsi fine $rembringelfer. Hvo der overalt 
i fine Malerier blot gjengiver Modellen, er en Cop: ift, 
og Zeuxis felv vilde aldrig. blevet andet, hvis Sagen med 
de fyy Piger, der fEulle have tjent ham til Model for 
hans Helena, virkeligt forholdt fig ſaaledes, fom den 

” almindeligt fortælles, at han af hver har taget den ſtſon⸗ 
nefte Deel, hvorved han vift nok ei vilde bragt andet 
iffand end et fjønt Uhyre. Zeuxis's Exempel fan viſe 
at Brugen af flere Modeller ei fan være ufordeelagtig 
for en aandrig Kunſtner. Har han tydelige tænft fig 
Ideen til en eller anden Form eller Characteer, faa. vil 
han lade denne vife fig overalt ved Udførelfen. Men 
«dannede han forfjellige Dele af flere Modeller med flas 
vifE Jagttagelſe af Individualiteten, faa maatte der 
fremkomme et uovereensſtemmende Heelt, ſom ingen 
tænfende Kunſtner, men blot en aandlos mechaniſt Co⸗ 
piiſt kan levere. 

Modena, fordum ſom Riaslehn et eget Hertug⸗ 
tugdomme i Lombardiet, havde Hertuger af Huſet Eſte, 
der ogſaa beherffede Fyrſtendommerne Maſſa og Carra⸗ 
ra. Den oſterrigſte Erkehertug Ferdinand, fom 1771 
ægtede den eneſte Datter af Hertugen af Modena, Here 
culeg Rainald, fik af det tyde Rige Exſpectance paa 
det modenefiffe Rigslebn, naar Mandsſtammen af Hus 
for Efte uddøde. Luneviller⸗Freden (1801) berøvede 
den gamle Fyrfte fir Hertugdom, ſom var erobret af 
Frankerig alerede 1796 og lagt til den cisalpinſte Kepus 
blik, fiden Kongeriget Italien, i hvilket det udgjorde 
Departementerne Eroftolo og Panaro. Ved Congreffen 
i Bien kom Huſet Øfterrig » Cfie igien i Beſiddelſe af 
Modena, Reggio, Mirandola, Maſſa og Carrara, 
hvormed det keiſerlige Rigslehn Lunigiana blev forbundet. 
Diſſe famlige Befiddelfer udgjøre 96 Ovadratmile med 
369,364 Indbyggere, Hertug Frants er født 1779 
og gift med Maria Beatrix, Prindſeſſe af Sardinien 

- 1812. Maſſa og Carrara befiddes paa Livstid af Enke⸗ 
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hertuginden, der ligeledes heder Maria Beatrix, men 
falde efter hendes Død tilbage til den regjerende Her⸗ 
tug. — Hoved- og Refidensftaden i Hertugdommet 
er Modena, der ligger paa en meget behagelig; Slette 
mellem Secdia og Panaro, med hvilfen den er forbuns 
den ved en Canal. Staden har over 20000 Indbygge⸗ 
re og mange fEjgnne Bygninger, fornemmeligt i Strada 
Maeſtra. Fordum havde den et Univerſitet, ſom man 
gjovde meget af, og endnu udmærfer Staden fig ved en 
Rigdom af alleſlags Kunftfager, uagtet det derværende 
Billedgallerie alerede 1746 ved Kjob kom til Dresden, 
Fordum var Staden i ondt Rygte. for Ureenlighed og 
flem Lugt; nu hører den til Italiens reenligſte Stader. 
Modena har frembragt adfEillige i Literaturen berømte 
Mænd, f. Er. den af Philologien, men iſaer af de ros 
merffe Oldfager faa fortjente Siponius, den af fine 
Grandſkninger i Italiens Hiſtorie faa beromte Muratoz 
vi, og Digteren Taſſoni, udmærfet ved fit comiſke Hel⸗ 
tedigt Secchia rapita eller den røvede Vandſpand. 
Dette Digt har Henfyn til en virfelig Begivenhede 
Modeneſerne havde i Krigen 1249 ved en Brønd udenz 
for Portene af Bologna bemægtiget fig en Spand af 
Fyrretræe og bragt den fom en Trophæe til Modena, 
hvor den endnu gjemmes i den derværende Domkirkes 
Taarn. 

Moderate, maadeholdne, brugtes under den fran⸗ 
ffe Revolution ſom Partinavn for dem, der onſtede et 
indſtrenket Monarchie eller i det mindſte ei den toilesloſe 
Frihed, ſom Jacobinerne raabte paa. De kaldtes ogs 
faa Girondiſter og bleve ſtyrtede af Robespierres Partie, 
der lod de betydeligſte blande dem henrette. 

Wiodern falder man i det daglige Liv hvad der er 
overeens ſtemmende med Moden og den nærværende Tids 
Smag og Characteer, men i en hoiere Betydning, for⸗ 
nemmeligt i Kunftens og Eſthetikens Egne hvad der til⸗ 
hører den nyere 9; chriſtelige Tids Characteer, J Al⸗ 
mindelighed er det det aandelige Prineips Herredom, 
Fremſtreben til —— Frihed og aandelig — 
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hvad der mægtigere rørte fig i Erkjenden og Handlen og 
kundgjorde fig i Udbredelfen af Monotheismus, fornem 
melig ved den chriftelige Religion, Kjerlighedens og 
Taalmodighedens Religion, i Staternes Stræben efter 
monarchiſk Forfatning, i. det forandrede og ethiſt ud» 
dannede Kjønsforhold, fom blev til følelfefuld ja. -fvære 
merfE Kierlighed, og i Monogamiets Herredom. At 
diſſe Træf forſt lidt efter lide udfoldede fig til et Heelt ev 
naturligt og overeensſtemmende med Lovene for al Dans 
nelſe. Den nyere Dannelfe, figer A. W. Schlegel, er 
ſammenfmeltet af den nordiſte Stammearts fremmedar— 
fede Beſtanddele og Oldtidens Brudſtykker. Men forz 
nemmeligt finde vi hine Trek hos den germanniſke Fol⸗ 
ſtamme, hvis Oprindelſe tyder tilbage paa Oſten, Cul⸗ 
turens Fædreneland og ſom i den nyere Cultur bleve her⸗ 
ffende. Chriſtendommen ſynes heller ikke at være den 
enefte Kilde til de fremſtikkende Aandstrek i den. nyere 
Tid; Meget ſynes alerede at have fin Grund i den nove 
dijEsgermanniffe Characteer; ja ſelv det germanniſke 
Hedenſkab var ſtrengere og alvorligere end det greſke; 
ders Mythologie funde vel ei med Henſyn til Skjonheden 
i den udvortes fandfelige Form, fammenlignes med 
denne, men var maaſtee ophoiet over denne ved en gan⸗ 
deligerea: mindre materialiſtiſt Naturtilbedelſe. Her 
flog den chriſtelige Synsmaade lettere Rødder. Men 

meeſt levende aabenbarede hine Træf fig i den romantis- 
ffe Riddertid og i den ſamme følgende Kunſt (fra det 
12te Aarhundred), thi det er Kunſten, ſom fornemmes 
ligt optager en Tids -udødelige Aand i fig, og. man har 
derfor anfeet det Rdmantiſke fom den moderne Kunſts 

Aand modſat den antike (See Art. Romantiſt). Men 
i den chriſtelige Kunſt yttrede Characteren af en fra den 
clasſiſke Oldtid forſtjellig Tid fornemmelig derved, at, 
ligefom overhovedet. Objectiviter og Naivitet i Frems 
ftillingen mere forfvandt i Formens fuldkomne Uddans 
nelſe, og Kunſtfremſtill ingen felv blev mere fubjectiv og 
fentimenral, i det den gav Skildringen af Gjenſtanden 
mere Tilfætningen af den Skildrendes Følelfe og Farven 
af dens Synsmaade, og ſtrabte overalt at aandeliggjøre 
det Legemlige og nærme det Endelige bet Uendelige, fags 



286 Mod 

ledes blev iſer Poeſien mere lyriſk og muſikalſk ſelv i det 
Eniffe, det tugtige Malerie blev herſkende blandt de 
dannende Kunſter og Tonekunſten hævedes til en hidtil 
ufjendt Fuldkommenhed. Poeſien ſogte fragmentariſet, 
men betydende at fremſtille Aandeverdenens og Religios 
nens nyere Under, dreven af den mægtige Følelfe og 
Lænafelen-efrer det Uendelige; den eventyrlige Under— 
troe, avlet ved Phantaſien (Fulde erſtatte Mythologien. 
Kunſten ſtabte halvmorke Skikkelſer, hvor Phantaſien 
udgjød fig frit; hvor den holdt ſig til Naturen, foer den 
hyppigere vild fra det Sfjønnes Form til almindelig 
Characteriſtik, ſom griber den raae Virkelighed iftedet 
for Sandheden. Men Maleriet ſkabte og den yndige 
Lysſkygge og i de funftigt forbundne Toner bølgede og 
brufte Følelfens Magt. Plaſtiken forbandt fig noiere 
med Maleriet og ftræbte med ſamme til hiin Betydning 
i det Individuelle, ſom fun det fidfte er iftand til at 
naae; Bygningskunſten vifte ei mindre den Beftræbelfe 
ved ſymboliſt Betydning at vakke Følelfeni de chriſtelige 
Templers gaadefulde og coloffale Bygninger. Dent 
alt herſkende Sentimentalitet i Fremſtillingen eller ftære 
fere Folſomhed forbunden med Længfel efter det Uendelis 
ge pttrede fig med phantaſtiſt Sving i den egentligt ros 
mantiffe Tid; Kirken, Kjerligheden, Wren og "Ride 
derffabet udgjorde der vige friſte Stof i de romantiffe 

Sange og funftigt betydende Værker. Og enhver Nas 

fion formede denne Aand eiendommeligt. Italienerne 
mere overeensſtemmende med den antike Fremſtilling lis 
gefom Sydlænderen overhovedet muntrere og ſandſelige— 
re, mere melodiſk og vellydende; Nordlæenderen alvore 
ligere og morkere. Ja felv i det Comiffe yttrede Char 
raͤcteren af den herſkende Følelfe fig fom Humor og Lus 
ne. Men fra Reformationeng Tid begynder en nye 
Epoche, hvori den romantiſke halvmørfe Characteer vis 

ger for Forftandené og Videnſkabens klarere Lys. Her 
bliver Religionens Indflydelſe paa Knnftenringere ; dere 

for fee vi Kunſten ogfaa her antage de forfEjelligfte Ten— 
denfer f. Cr. den moralfÉe eller intellectuelle, hiſtoriſte 
eller borgerlige, og behandle de mecft forfFjellige Tiders 
Stoffe, dog ſaaledes, at ogſaa Behandlingen af Oldti⸗ 



moh 287 
dens Gienſtande ei fragaaer den nyere Tids Characteer, 
hvilken for Storſtedelen gager ud paa Rorelſe og Effect 
og har en elegiſt Grundtone (modern eller fentimental 
Behandling): til de mindre fremftiffende Træf af dens 
ne Kunſtepoche hører og Poeſiens Helden til Philoſo— 
phie, iſer til den i famme herffende Idealismus, faa at 
man fortrinsviis har falder denne Epoche den moderne i 
Modfætningen af den romantiffe. Jde Modernes Liv 
herffer overhoveder Videnſtaben (den meer ſyſtematiſte) 
og Induſtrien over Kunften, hvorfor og Naturpoeſten 
ev bleven ſjeldnere, Kunſten mere de finere dannede 
Standers Sag og enkelte adſpredte Geniers Products 
Men af hine Trék ſaavelſom af det private og borgerlige 
Livs ſtorre Vigtighed fan man forflare fig Udbredelſen 
af Romanen, Uddannelſen og Udbredelfen af det borgere 
lige Skueſpil og Familiemaleriet, den didaktiſke og elegi⸗ 
ſte Poeſies Herredom ſaavelſom Landſkabets og Perſpee⸗ 
tivernes i Maleriet. 

Mogul ſee Mongoler. 

Mohacz eller Mohatſh, en Flakke i Nedre⸗Un⸗ 
garn i Baranyer Geſpanſkabet, ei langt fra Donau med 
et faft Slot, beboes af Ungarer, Tydffe og Raitzer, og 
gr fornemmelig berømt af et Slag, hvori Ungarerne 
1526 lede et totalt Nederlag imod Tyrkerne, og Unga— 
ternes Konge Ludvig 2den paa Flugten omkom i gt Mo⸗ 
rads ved Landsbyen Czelje. Senere tabte dog ogſaa 
Tyrkerne ved Mohacz et, ſtjondt mindre betydeligt Slag 
imod de Keiferlige, der anførtes af Hertugen af 
Lothringen (1687). 

Mohn (&.) befjendt ved en af ham opfunden Art 
Glasmalerie, døde i Aaret 1815 i Dresden, hvor han i 
flere War havde udøvet fin Kunſt med ſtort Bifald. Hau 
var en født Mecklenburger, tjente i lang Tid ſom Soldat, 
Da fyffelfatte fig flere Aar efterat han havde erholde 
fin Afſteed med meget beſvarlige og koſtbare Forſsg, 
hvorved han endeligt fandt den — paa bohmiſt 
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va oſterrigſt reent, ſterkt og ildfaſt Chryſtalglas, paa 
Drikkeglas Flakker og Begere med indbrændte Metals 
farver, der have den ſtisnneſte Ild og en ſaadan Varigs 
hed, at Maleriet blot fan tifintergjøres med Glaſſet, at 
foreſtille Arabeſker, Frugt og Blomſterkrandſe, Sil— 

houetter, Portraiter, Landſtaber, Proſpekter af 
Steder, ogſaa hel: Billeder, fuldfomment gjennem⸗ 
ſigtige, i en, hvad Tegning, Perſpectiv og Co⸗— 
lorit angaaer,. meget heldig og færdeles yndig Cfrerlige 
ning. Hans Sønner arvede hans Kunſt og fortfætte 
ſamme. Det lykkedes ham ei at bringe en Actieplan 
iſtand for af udøve fin Kunſt fabrikmesſigt ig derved til 
billigere Priſer. ; 

Mohrer fee Negre. 

Moira (Francis Greve af) i Irland, Baron Raw⸗ 
don i England, en udmærfer Statsmand, Feldtherre og 
Parlamentstaler ogen ivrig Ven af Prindsregenten i 
England, nedſtammer fra den gamfe og berømte Fami⸗ 
lie Rawdon og er en Søn afden førfte Grev Moira. 
Han ev født den 7de Decemb. 1754 og fulgte fin Fader 
1793 i hans Godſer og Vardigheder. Tidligere var 
han anfat ved Armeen og tjente med Uldmærfelfe i Ame⸗ 
rifa under Lord Cornwallis. Aar 1893 blev han uds 
nævnt ril Overſtrommanderende i Skotland, til Conſtab⸗ 
le af Tower og til Gensralfeldtrøimefter. 1806 og 
1314 udnævntes hantil Generalgonverneuv i Benga— 
len. Under fir Ophold i SÉotland giftede han fig med 
Flora Campbell, Grevinde af Loudoun, den enefte Dats 
ter og Arving af den afdøde Greve af dette Navn— 
Prindsregenten har i lang Tid beæret: Greven " af 
Moira med en ſerde es Fortrolighed.” Under hans 
Navn er udkommet: Substance of a speech on the 
third reading of the Bank Loan Bill in the hou- 

. se of Lords 8. r791.. — Speech on the dread- 

ful. and alarming state of Ireland 8. 1797. — 
” Lettres to.colonel Mae Mahon on the subject 
of a change of his Majestys Ministers 8, 1798, 

* 



i Moh 289 
Speech on the present state of publie affairs 8. 
1803. : 

Mola. Under dette Navn kjende vi fo udmarke—⸗ 
de Malere af den italienffe Skole nemlig: Giovanni 
Battifta Mola, født 1620 og Pietro Franceſco 
Mola, født i Coldre i det Mailandſte 1621... Denne 
ſidſte kom fra Albanis Skole til Venedig. Her dannes 

ide han fig en Stiil af Albanis og Guercinos Maneer, 
gjorde Fremſtridt i Coloriten, men faae fig ved Guerds 
nos Misundelſe nødt til at gaae til Rom, hvor Alexan⸗ 
der 7de [od ham male Joſephs Hiſtorie i Galleriet Mons 
te Cavallo og gjorde meget af ham. Ludvig 14de faldte 
ham til fir Hof, men han døde 1666 af JÆrgrelfe over 
en Strid med Prinds Pamfili i Rom, hvor man feer 
mange Frefcomaferier af ham. I det kongelige Pallads 
i Paris faae man ligeledes adffillige fortræffelige Billes 
det af ham f. Er. den hellige Johannes, fom praker i Or⸗ 

kenen, den hellige Bruno i et ſtjont Landſkab, Hagar 
og Iſmael, Archimedes med Cirkelen og Soldaten, der 
ſaarer ham, Flugten til gypten, Tankred. Han ars 
beidede meget levende, tegnede rigtigt og overgik fin Læs 
ver Albani i Farveblandingen, omendſtſondt hans Skyg⸗ 
ger ere temmelig møre, og i Opfindelſens Mangfoldig⸗ 
hed, men eiiYnde. Han dannede adſtillive Elever. 

Molay (Jacob) en Burgunder af Fodſel, var 
Tempelherrernes fidfte Stormeſter i Begyndelſen af det 
14de Aarhundred. Hans Ordens anfeelige Rigdomme 
og Riddernes Stolthed vakte de Stores Misundelſe eg 
Folkets Utilfredshed. J Aaret 1307 fod Philip den 
ſmukke, Konge af Franferig, med Pave Clemens steg 

Samtykke hefte alle Ridderne ifølge to flette Menneſtfers 
Beſkyldninger, af hvilfe den ene var en frafalden Rida 

der, den anden Borger i Beziers; han bemægtigede fig 
tillige det ſaakaldte Tempel i Paris og alle Riddernes Do⸗ 
cumenter. Paven havde befalet Stormeſteren at komme 
til Frankerig for at retfærdiggjøre fig mod Forbrydelfer , 
hvorfor Ordenen var anklaget. Han "ag dengang paa 

n 3 
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Cypern, hvor. han kraftigen modſtod Tyrkerne. Paa 
den fÉcete Opfordring begav han fig-til Paris med 60 af 
fine tappreſte Riddere blandt hvilke Guy, Dauphin af 
Auvergne og Hugo af Peralde. Alle bleve heftede paa 
een Dag, og 57 døde van Baalet i Mai 1311. Det 
følgende Aar blev Ordenen ophævet ved-et Concilium, og 
Molay, Guy og Hugo bleve, i. Fangſel til 4313, da 
mor anlagde Ploces imod denn De tilſtode de Forbrys 
delſer, man beſkyldte dem for, i Hand om af erholde deres 
Frihed paa deres Wres Bekoſtning; men, da de ogſaa 
heri faae fig fEuffede, gjenfaldte. Molay og Guy deres 
Tilſtagelſe. De bleve levende brændte 1314. Molay 
opforte fig paa Schaffottet fom en chriſtelig Helt og fags 
de med tydelig Scemme følgende Ord: ,,der er billigt 
at Jeg banen faa ſkræekkelig Dag og i mit. Livé fidfte 
Hieblikke opdager Lognens hele Afſtyelighed og ſtaffer 
Sandheden Seier. Jeg erflærer derfor i Himlens og 
Jordens Paaſyn, og bekjender, fEjøndt til min egen 
evige Skam, at Jeg har begaaet den ſtorſte af alle Fors 
btydelſer ved af tilftane den Forbrydelfe, fom man med 
faa megen Ondf€ab paabyrder en Orden, hvilken Sands 
heden nøder mig til at erfjende ſom uſtyldig. Jeg har 
fun giver den Erflæring man forlangte af mig, for. af ; 
undgaae Pinebenkens redſomme Smerter og bevæge 
dem, der paalagde mig ſamme. Jeg veed til hvilfe 
Straffe man har fordømt dem, der havde Mod til af 
gienkalde en lignende BeFjendelfe, men det fEræÉtelige 
Skueſpil, man ſtiller mig for Hinene, fan ei formaae mig 
til at befræfte den førfte Løgn ved en anden, Under en 
faa æreløs Betingelfe giver Jeg Slip paa Liver, ſom 
alevede ev mig alt for forhadt: Hvad kunde det hjelpe 
mig at henleve førgelige Dage, ſom Jeg fun fyldte 
Uſandhed.“ — Denne Tale overbevifte nu alle om at 
han var uſkyldig. Nyere Hiftoricffrivere berette, dog 
uden Beviis, at han har indftevnet Pave Clemens inden 
40 Dage og Kongen inden Aarsfriſt for Guds Domſtol. 
Begge døde rigtige nof inden denne Tid, — Det er iov— 
rigt afgjort, at mange Uſtyldige, ved Tempelherreordes 
nens Undergang bleve Offere for deres Overhoveders 
Stolthed og Overmod. De Uordener, man anklagede 
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dem for, vare tildeels overdrevne, tildeels gandſke ugruns 
dede og tjente blot til PaafEud. Deres Hovedforbrydel⸗ 
fe var at de havde gjort fig forhadte og frygtelige, og 
uden Tvivl havde Gierrighed og Hevn mere Deel i deres 
Afſtraffelſe end Retrærdigheden. 

Moldau et fort Landſkab i det nordlige Tyrkie, 
grændfer mod orden til Duiſter og Podolien, mod 
Syd til Donau og Bulgarien, mod Veft til Siebenbårs 
gen og Wallakiet og mod Oſt til Beſſarabien. Det ind⸗ 
deles i Øvre: og Nedre Moldau sat en anden Henſeen⸗ 
dei der fyrſtelige (der beſtager af 17 Zenuzy eller Stat⸗ 
holderſtaber), det oſterrigſte (Bukowina) det tyrkiſte 
Moldau og Beſſarabien. Dette ſidſte regnes af Nogle 
ei til Moldan, hvoraf en Deel indtil Floden Pruther afs 
ftaget til Ruſſerne 812. Moldau ftaaer under en Ho⸗ 
ſpodar af grſt Religion og havde før ſidſte Affraaelfe 
gococo Indbyggere paa 1500 Quadratmile. Om⸗ 
endfEjøndt en ſtor Deel af Landet ligger øde, er dog Ude 
farfelen betydelig formedeſſt Jordens Frugtbarhed. Der 

-» udførtes forhen aarlig. 46000 fede Oxer, 10000 Heſte, 
2 til 300000 Faar, desuden Honning, Vor, Korn, 
Tree, Telle, Huder, Pelsverk, røget Kjod, Of, 
Smør, Tobak, Viin ſoq Salt tildeels iſtore Quanti— 
teter. Landets Hovedfloder ere Sereth, Pruth, Duni⸗ 
ſter og ved Sydoſtgrendſen Donau, ſom fætter Landet - 
Forbindelfe med det forte Hav. Indbyggerne ere af 
wallachiſt Herkomſt, tale det wallachiſte Sprog og bes 
Æjende fig til den græffe Religion. — Blandt dem leve 
tillige mange Tyrker, Ruſſer, Polakker, Raitzer og 
Armenier. Fyrſten, ſom kaldes Hoſpodar, er en Vaſal 
af Porten, ſom vilkaarlig af» og indſetter ham. Man 
regner hans Indkomſter til halvanden Million levanti ge 
Pioſtre. De betydelige Summer, der aarligt komme 
ind for Landets Produkter, forfæres ved Fyrſternes 
Graadighed og ved de ſtore ordentlige og overordentlige 
Afgifter og Foreringer, ſom maae udredes til det tyrki— 
fe Hof for Erholdelſen og Bekraftelſen af Fyrfteværdigs 
heden, faa ar Indbyggerne for Storſtedelen blive fatti— 
ge Hertil kommer, at Udſuelſerne i de ſenere Tider 
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have Yæret overordentlige, uagtet der kun paalagdes 
Landet en maadelig Foræring da ſammes Fyrſte Bogdan 
1529 underfaftede fig Soliman II. Capirulationsdocue 
menterne bleve offentligt brændte 1686 1 Jaſſy efter den 
polſke Konge Johan den 3dies Befaling eller Tilladelfe. 
J Krigene mellem Porten og Rusland har Moldau 
ftedfe været Krigsſkueplaſſen. J den fidfte Krig 
var Moldau gandffe erobret af Ruſſerne og alerves 
de 1910. erflæret for en rusſiſt Provinds; men 
det Aaret 1812 indtraadte Forhold fEaffede Tyrkerne 
fordeelagtigere Betingelſer, faa at de i Freden, der fams 
me Mar ſluttedes i Ruſchtſchuk, tilligemed de flefte øvrige 
tabte Provindſer ogfaa erholdtden ftørfte Deel af Mols 
dau tilbage, ſaa at Pruth nu ev Grændfen mellem Russ 
[and og Tyrfiet, 

Molé (Francois:Réné), en berømt franſk Skue⸗ 
fviller, blev født i Paris 1734. Han var beftemt tif 
den uridiſke Lobebane; men hans overveiende Tilboie— 
lighed til Skueſpkunſten trak ham til Theatret. Han 

fremtraadde 1754 i Britannicus og i Zeneide; men hans 
ſpage Stemme hindrede dengang hans Antagelſe. J 
Aaret 1760 betraadde han igjen Skuepladſen og blev 
anſat næffe Nar. Molé glimzede 20 Aar i Tragoedien, 
felv ved Siden af fe Kain, ved den Sandhed, hvormed 
han udførte lidenſtabelige Roller. Han: fpillede ligeles 
des med Folelſe i Skueſpillet og var uforlianelig ſom 
Petitmaitre i Comoedien. Efter Beſecourts Død 1778 
paatog han fig Charafteerroller og erhvervede fig ogſaa 
her almindeligt Bifald. Han døde 1802 i en Alder af 
67 Aar. Hang Observations fur Tart dramatique 

erhvervede ham en Plads i Natioralinftitutet,  Desus 
den bar man af ham en REIoge de Mademoiselle Dan- 

. geville, 

Molieère (Sean. Baptiſte Pocquelin de) var født 
i Paris 1620. Hans fader og Farfader havde været é 
Kongens Tienefte fom Kammertjenere og Tapetferere, og 
;Moiiére blev ligeledes beſtemt til diſſe Forretninger og 
fik en dertil ſparende Opdragelſe. Wen Beſog paa 

* 
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Theatret gav ham tidligt TilbøieligBed for ſamme. " Til 
fit 14de Aar blev ban underviiſt af Jeſuiterne og gjorde 
huttige Fremſtridt. Gaffendt, Chapelle, Bernier og 

" Cyrano vare hans Lærere. Da hans Hader imidlertid 
var bleven fvag maatte han foreftaae hans Embede 694. - 
Ludvig 13de. Han ledſagede Kongen 1641 til Narbon⸗ 
ne. Det franſte Theater begyndte dengang at fremblom⸗ 
five ved den ſtore Corne illes Talenter, der hævede der, fra 
Lavhed og Barbarie. Molière (thi dette Navn antog 
han nuifteder for fit egentlige Navn Pocquelin, enten 
af Agtelſe for fine Forældre eller efter andre ES fas frille» 
res, Exempel paa den Tid) opgav fin Faders Embede og 
forbandt fig med nogle andre unge Menneſker, der liges 
fom han lidenſtabeligt yndede Theatret Lige Tilbateligs 
hed bragte Gam ſammen med Skueſpillerinden Béjart; 
wegge dannede et Selſtab, der i Lyon 1652 opførte hans 
Etourdi” Dette er den førfte af Moliere paa Vo $ ſerev⸗ 
ne Comoedie. Dialogens Sandhed, en Kammertjeners 
uudrømmelige Snildhed, der uophorligen er ſyſſelſat 
med: af gøre fi fin Herres Sottiſer gode igjen, der Tils 
træffende i Situationer, ſom fremkomme af denne Son⸗ 
tvaft, have: holdt dette Stykke paa Theatret, uaatet 
Dets taliige Mangler Moliére, der baade var Dige 
fer og Skueſpiller, indhsſtede i begge Egenſtaber lige 
Bifald og berovede ef andet Skueſpillerſelſkab i Lyon næs 
ften alle Tilſtuere. Hans Etourdi behagede almindes 
ligt uagtet Werfonerneé Fulde, Mangel paa Sammen⸗ 

hæng i Scenerne og Stilens Incorrecthed. Man havde 
dengang fun Stykker, fulde af ufandfynlige Sniriquer. 
Den Kunſt at fremſtille Characterer og Sæder paa den 
comiffe Skueplads var forbeholden Moliére. Deniwe 
Kunſt, hvortil Spiren alerede vifer fig i Gang Etourdi, 
"forbunden med Afverling i Handlingen; holde Tilſtueren 
ſpendt og fFjulte næften alle Feil. Med ſamme Bifald 
blev dette Lyſtſpil givet i Beziers, hvorhen Xorfatreren 
begav ſig. Her havde Prindſen af Conti, ſom bavde 
Fjende Moliere i Skolen, netop forſambet Stenderne i | 
Languedoc. Han modtog Digteren ſom Ven og over: 
drog ham ei alene Beſtyrelſe af de Feſte, han gav, men 
tilbød ham og en SeÉreteersplade.: IMoliére afſlog fam: 
me med den Erklaring, af han var en taalelig Skribent, 
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men vilde maaſkee blive en flet Sekreteer. Le dépit 
amoureux og les précieuses ridicules bleve givne 

paa Theatret i Beziers og bleve beundrede. Handlin⸗ 
gen er bedre ordnet i dépit amoureux end i PEtourdi, 
Man finder i Perſonernes Spil en ægte comiſt are og 
i deres Tale ligeſaa megen Aand fom Lune, men Knuden 
er altfor indviklet og Opløsningen ei ſandſynlig nok. 
Intriguen i précieuses redicules er fimp'ere, En 
fiin Critik over den Syge at ville være Æjøn Mand, over 
den fvulftige Romanſtil, over de lærde Fruentimmers 
Pedantismus, Affectation i Sprog, Tanker, Pynt er 
Gjienſtanden for denne Comoedie. Den bevirkede en als 
mindelig Reform, da man gav den i Paris. Man loe, 
man gjenfjendte fig felv, men applauderede med der Fors 
fæt at forbsdre fig. Ménage, der var tilftede ved den 
førfte Foreſtilling, fagde til Chapelain; „Vi have bis 
faldt alle de Daarligheder, fom her faa fiint og forſtan— 
digt ere revfede; troe mig, vi mage opbrænde, hvad vi 
have beundret og beundre hvad vi have opbrændt.”” — 
Dette er en Lærds overlagde Zilftaaelfe; men en Oldings 
Ord, der uvilkaarligt raabte fra Parterret: „Mod, 
Moliére, def ev det fande Lyſtſpil! er Naturens rene 
Udtryk. Ludvig 14de var faa tilfreds med Foreſtillin— 
gerne af Moliéres Selſkab, der havde ombyttet Pros 
vindſen med Hovedſtaden, at han gjorde det til fine fæde 
vanlige Skueſpillere og gav dets Directsr en Penfion af 
1000 Franker. Le Cocu imaginaire mindre for et 
fiint Publikum end for den latterlyftne Mængde udfom 
3660." Ogſaa i dette Stykke er en Maſſe af munter 
Spog og en vis Yntereffe, hvorved Tilſkueren moerer 
fig. " Der manglede vel ei Dadel, men man hørte ei dere 
paa. Med mere Grund hørte man famme imod et af 
det ſpanſte oſt Drama Don Garcie de Navarre. L'e- 

cole des maris, hvortil Ideen er tagen af Terentſes 
Srodre, indeholder en ſimpel fattelig og intereſſant In⸗ 
frigue og en naturlig Oplssning. Theatret gjenlød 
endnu af det Bifald, fom efter Fortjenefte blev dette 
Stykke til Deel, da les Fåcheux, ſom var udfaftet, uds 
ført og indſtuderet i 14 Dage, blev opført 1661 i Vaux 
hos Cen bekjendte Finansintendant Fouquet i Kongens og 
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Hoffets Nærværelfe, Dette Lyftfvil er næften uden Knus 
de, men Henſigten var at tiltrekke Tilſtuerne ved Cha— 
racterernes Mangfoldighed, Portraiternes Sandhed og 
Sprogets Elegans. Man fortæller, at Kongen, da ban 
ved Bortgangen fra den førfte Foreftiling fif Pie paa 
Grev Soyecourt, en kjedſommelig Jagtliebhaber, fEal 
have fagt til Woliére: „der ev en Original, fom du 
endnu ef har copieret. J24 Timer var Jægerens Sce⸗ 
ne indffudt og, da Moliére ei kjendte Jagtudtrykkene 
bad han Soyecourt felv, at angive ham dem. $ Ecole 
des Femmes, ſom blev given næfte Aar, ſynes Alt Tors 
tælling og dog er Alt Handling. Ved dette Stykke 
fremſtode Dadlere, fom uden at ſee paa den Kunſt, der 
herffer i de underordnede Perſoners Spil og i den naturs 
lige og raffe Overgang fra een Overraſtelſe til en anden, 
havde at udfæfte paa nogen Efterladenhed i Stilen. 
Moliére fvarede dem ved felv at give en aandrig Critik 
over fit Stykke. Paa famme Tid fatte Kongen, der 
anſaae Moliére for Velanſtendighedens Lovgiver og en 
gavnlig Bedømmer af Latterligheder, ham iblandet de 
Lærde, der fulde have Deel i hans Gavmildhed. Mos 
liére, gjennemtrængt”af Kongens Godhed, troede i fit 
Impromptu de Versailles af maatte tilintetgjøre de 
Indtryk, fom Maleren Bourſaults Portræt havde funs 
net gjøre. Denne havde ondffabsfuldt angivet en Nog⸗ 
le til Ecole des Femmes, ſom pegte paa de efter Nas 
turen copierede Originaler. Hoffet fandt megen Behag 
i La princesse d'Elide, en comiſt Ballet, forfærdiget 
til en Feſt, ſom Kongen gav Dronningerne 1664. Pas 
rig, ſom faae denne Ballet. uden den Pragt, der havde 
forfEjønnet den i Verſailles, modtog den mindre guns 
ſtigt. Samme Sfjedne havde en anden comiſt Ballet 
Le mariage forcé, En Grev Grammont tilftødt Hæns 
delfe havde givet Stoffet dertil. Don Juan ou le fe- 
stin de Pierre gjorde liden Virkning. Forfatteren 
udftrøg ved den anden Foreſtilling nogle Forbandelſer, 
fom han havde lagt en Ugudelig i Munden, L'amour 
médicin ſynes og at være et af de overilede Verker, ſom 
man ei maa bedømme for ſtrengt. Molière indførte 
forf i dette Stykke Legerne, hvortil, ſom man paa⸗ 
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ſtaaer, en uvidende og gjertrig Læge, der "havde fordret 
for meget af ham, gav ham Anledning. Stor og fand 
Bersmmelſe erhvervede Digteren fig ved fin Misanthro- 
pe, et Stykke, ſom i Førftningen fun fandt moadeligt 

— 

Bifald, men ſiden med Rette er bleven betragket ſom eet 
af den nyere Comoedies ſtjonneſte Verker. Desuagtet 
maa man tilſtage at det har gjort mere Lykke ved at læfeg 
end paa Theatret. Voltaire finder Grunden dertil deri, 
at Intriguen er mere fiin og findrig end levende og inte⸗ 
reſſant, at Samtalerne med. al SÉjønhed ei, altid fore⸗ 
tomme nødvendige, hvorved Handlingen opholdes, og 
endeligt at Oplo?ningen, uagtet den er heldigen udført, 
dog lader Tilfueren blive fold. Han lægger til, af 
Miſanthropen iøvrigt er en finere og fEjønnere Satire 
end Horatſes og Boileaus og i det mindfte ligefaa vel 
ſtreven, men, aft der gives intereſſantere Comoedier, og 
at f. E. Tartuffe forener de famme Sfjønheder i Stilen 
med en fanat ftørre Yntereffe,  S$ Aaret 1665 udføm 
le malade malgré lui,”en meget [yftig Tarce. Le 
Sicilien ou lamour peintre er et lille Stykke, der 

behager vid Ynte og. Galanterie, Men Beundringen 
freca til det Hoieſte, da Tartuffe udkom. Forgjeves 
hævede Orgonerne, Svaghovederne og de Skinhellige 
fig imod Forfatteren; Stykket blev fpillet og erholdt 
Kap. Hykleriet er deri fu'bfomment afmaſkeret; Char 
ractererne ere ligeſas mangfo dige fom ſande, Dialogen 
er baade fiin og natutlig. J Jorſtningen blev Tartuffe 
forbuden. Otte Dage derpaa gav man ved Hoffet en 
meget frie Farce, under Titel Scaramouche. — Ve 
Bortgangen ſaade Kongen til den fore Condé: „Jeg 
gad vide, hvorfor Folk ftøde fig faa meget over Moliéreé 
Stykke, og Intet fige om Scaramouche ?“ — „De ita⸗ 
lienſke Skueſpilleres“, fvarede Prindſen, „have kun for⸗ 

nærmet Gud, men Molière de Fromme.“ J Aaret 
1668 udgav Moliére Amphitryon, en frie Efterligning 
af Plautuss Med Undtagelſe af en kſedſommelig Sce— 
ne mellein Fupiter og Alcmene/ fan Intet tankes lyſti⸗ 
gere. T/avare, en anden Efterligning af Plautus, er 
i Hovedhararcterten noget overdreven; men Mængden 
træffes fun ved kørte Træt, Vauſteligere maatte det 
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vel være at giendrive Rouſſe aus Dadel, at den faderlige 
Anſelſe nedfættes i dette Stykke. George Dandin, 
ou le mari confondu, Monsieur de Pourceaug- 
nac, Les Fourberies de Scapin ere mere lyſtige end 
undervifende… Le Bourgeois gentilhomme er langt 
mere comiſtk og fuld af Kraft, omendffjønde den ve ce | 
b'andet med Spas. Med mere Omhyggelighed udars 
beidede Moliére fine Femmes savanties, en findrig Sas 
fire over falſtt SÉjønaanderie og pedantiſt Lerdom, ſom 
dengang herſkede i Hötel de Rambouillet. Begiven her 

derne er⸗, ſom i mange andre af hans Stykker, ei altid 
godt forbundne, men Gjenftanden ſelv, faa tør den og 
fan være, er fremftillet i en ægte comiſk Sktkkelſet Fors 
vik ingen er beundringsvordig og hundrede Ganae efter—⸗ 
lignet. Det famme gjelder om le malade imaginai- 
xe, hvori den Tids Lægers Charlatanerie og Pedanterie 
fuldkomen ſtildres. Med dette Stykke endte Forfatter 
ren fin Lobebane. Han var uvaffelig, da man opforte 
det. Qané Kone og Baron vilde overtale ham til ei at 
ſpille. Hvad fFulde, fvarede han dem, faa mange fattis 
ge Haandvérkere begynde pan? Jeg vilde ajøre mig en 
Bebreidelſe over at have forſomt cen enefte Dag at aive 
Dem Brød ? Den Anftrængelfe, hvormed hdk fpillede 
foraarfagede Convulfioner, bhvorpan fulgte en Blois 
ſtyrtning. Han døde nogie Timer efter den »7de 
"Febr. 1673. Hanstidlige Død hindrede hans Antagelſe 

i Akademiet, fom havde beſtemt ham den førfte ledige 
Plads. Det hædrede Moliére endnu Aar 1778 ders 
ved at det opftillede hans Buͤſte med følgende Vers af 
Saurin: 

Rien ne manque a sa gloire, il manquoit å 
. la n6tre, 

Erkebiſkoppen af Paris vilde nægte ham Begra⸗ 
velfe ; men Kongen felv fagde fig derimellem, og faales 
des hlev han begraven i St. Joſeph i Kirkeſognet St. 
Euſtache. Iden nyere Tid bleve hans Levninger bragte 
1 de franſte Mindesmerkers Muſeum, hvor de agjemmes 
jen antikformet Urne med den Indſtrift: Moliére est 
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dans ce tombeau, J Aaret 1799 blev det Huus, hvori ; 
han var født, prydet med hans Bifte og med den Ind⸗ 

Jffrift: Jean Baptiste Pocquelin de Moliére est né 
dans cette maison. Man fan betragte Molieres Værker 
fom en Hiftorie af hans Tids Sæder, Moder og Smag 
og ſom det troeſte Malerie af det mennefEelige Liv. 
Født med en fagttagende Aand, heldig i at opfatte 
Lidenſkabernes udvortes Tegn og deres Bevagelſer- i 
deres forſkjellige Tilſtand, tog han Mennefkene ſom de 
ere, og viſte ſom en duelig Maler deres Hjerters hem⸗ 
meligſte Folder og deres mangehaande Kølelfers Tone, 
Udteyk og Sprog. „Hans Lkyſtſpil, rigtigt læfte, ſiger 
La Harpe, funne forøge Erfaringen, ei fordi han har 
malet flygtige Lidenſkaber, men det hos Menneſket, der 
ei forandrer fig . .. Hvilket Meſterſtykke er den Gjers 
rige! Enhver Scene er en Situation, og man har hørt 
en Gjerrig fige gandfÉe ærligt, at der var meget at lære 
af Stykket, og at man kunde drage fortreffelige oekono⸗ 
miſke Grundfætninger derudaf. Af alle, der have fÉres 
vet er Moliére den, der har iagttaget Menneſkene bedſt, 
uden at give ſig Sin deraf. Han ſynes ſnarere at kun⸗ 
ne ſin Menneſkekundſkab udenad end have ſtuderet den. 
Regnards Criſpiner, Dancourts Bønder vælte Latter 
paa Theatret. Dufresny viſer Forſtand i fin originelle 
Vendina. Spilleren og Legataren ere ſtjanne Værfer. 
Men Intet naaer Molidre; han har et phyſſognomiſk 
Træf, fom man ei finder nøget andet Sted. Man gjen⸗ 
Fjender ham i fine ubetydeligfte Farcer, hvilke Munter⸗ 
hed og Moral ftedfe ligger til Grund. " Han behager lis 
geſaameget ved at læfes fom ved at fremſtilles. . Man 
har vel meent at han malede fot ſterkt og overdrev. Jeg 
har hørt dadle den faa ofte gjentagne pauvre homme; 
Jeg har fiden feet ſamme Scene og endnu: fiærfere, og 
det er blevet mig tydeligt, at Latterligheder og Lidenſka⸗ 
her et kunne males for ſterkt. Molièere er en Skribent 
for modne Mænd og Oldinge. Deres Erfaring møder 
hans Jagttagelſer og deres Hukommelſe hans Genie... 
Man beklager at der ei arbeides mere i Moliéres Smag. 
Jeg tenker man har gjort vel i at forføge andre Slags. 
Marken, hvorpaa han høftede er ei faa ſtor ſom man 
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har bildt fig ind,” — I fine huuslige Forhold var Mos 
liére ei gandſte lykkelig; ban, ſom paa Skuepladſen 
gjorde fig [pftig over de menneſkelige Svagheder, kunde 
ei vogte fig for fin egen Svaghed. En heftig. Kjerligs 
hed bevægede ham til at gifte fig med en Datter af Skue— 
ſpillerinden Béjart, og derved paadrog han fig felv den 
Spot, ſom han fan ofte havde udøft mod fEuffede Wgte⸗ 
mænd. Heldigere var han Omgang med fine Venner 
og med de Store. Marſchal Vironne, den ftore Condé 
og Ludvig 14de ſelv omgikkes ham med megen Fortrolige 
hed. Med Racine, hvis Velgjører han havde været, 
blev han vel fiden uenig, men begge agtede hinanden ders 
for ei mindre fiden. Som Skueſpiller var Molitre 
uovertræffelig, i hoicomiſte Roller, ſom Arnolphe, Or⸗ 
gon, Harpagon ꝛc. Bret har udgivet hang Varker 
1773 i Paris 6 Bind 8. med intereſſante Commen⸗ 
tarier. 

Moll, blod, betegner deels de Tonarter, der 
ſtige opad fra deres Grundtoner ved den lille Terze og 
kaldes Molltonarter, deees og Trelydene med den lille 
Terz, ſom man falder bløde Treyde, undertiden og 
Mollaccorder. 

Molla en geiſtlige Værdighed hos Tyrkerne. Mol⸗ 
la beſtyrer den borgerlige og eriminelle Jurisdiction i 
Staderne og hele Diſtrikter og er Overdommer ligeſom 
Cadi er Underdommer. ver —* erne ere endnu Kar 
dileſkierne, eller de overſte Juſtitsembedsmand i Riget, 
ſom ogſaa fidde i Divaner. 

WMolluſtker (vaa Latin Molusca), en yderſt mark⸗ 
værdig Ormeart, hvis Naturhiſtorie endnu ev meget 
mørf. Te danne efter det linnéifte Syſtem den anden 
Claſſe af Ormene (vermes) og fEjelne fig fra intestinis 
eller det Menneffenes og Dyrenes Indvolde levende Ove 
me fornemmeligt derved, at de beſidde Ledemod, ſom 
mangle diſſe. Nogle Arter Molluſker undtagne , hos 
hvilfe man har iagttaget en noget haardere Bedæbning, 
ere de Uden al Bedakning og forfynede med Ledemod, der 
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tjene dem til Sandſeredſt aber og ſynes af fremme deres 
Bevægelfe og Nering. Med Undtagelfe af Haveſnek⸗ 
ken opholde de flg meeſt i Vandet og fornemmeligt i Has 
vet, hvilfer de om Natten oplyſe ved en phosphoriſt Mas 

»ferie, . der udgaaer fra deres Legeme. Imidlertid har 
man vel giort Uret, naar man bar ſat den Glands, der 
undertiden ved Nattetid viſer fig paa Havet, gande 
ſte alene paa diſſe glindſende Moluffers Regning” Af 
den, hos bvilfe Munden er oventil gives der fyv Arter: 
Actinia, Ascidia, Clava, Dagyſia, Nammatia, Pedi⸗ 
cellaria,. Salpa; af dem, hos hvilfe Munden befinder 
fig foran, to Arter: Derris og Petrotrachea; af dem 
der have Munden foran og Mabninger ved Siderne af Lir - 
vet fire, nemlig Doria, Laphyſia, Limax, Tethys; af 
dem, fom have Munden foran og panden forrefte Side 
af Kroppen Folehorn, to, nemlig Holorhuria og Terebel⸗ 
la; af dem, der have Munden foran, og ere forſynede 
med Ledemode, der ligne Arme, fyv, nemlig Clio, Lar⸗ 
næ, Lobaria, Onchidium, Scyllæa, Sepia, Tritonz 
af dem, fom have Munden foran og Fødder, fem, nemlig 
Amphitrite, Aphrodite, Nais Nereis, Spio; af bem, 
ſom have Munden nedenunder og i Almindelighed i Mid— 
fon, fem, nemlig Aſterias, Cchinzé, Lucernaria, Medus 

fa, Phyſſophora. j 

) Molo er eni en Havn almindeligt i Vandet af 
fiore Quaderſtene opført Dæmning,” hvori findes en Ind⸗ 

"gang for de Skibe, der kunne ſluttes med en Kjede. En 
faadan Molo er af ſtor Fordeel for Havnen , da den et 
alene hoider Sand og Dynd borte. men ogſaa fils 
krer Sfibene mod Bølgerne og imod fiendtlige An⸗ 
greb. ; . : 

Moloſſus, en af tre lange Stavelſer beſtaaende 
Versfod, ſom formedelſt fin tunge Bevægelfe har faaet 
fir Navn, da, ſom Nogle paaſtaae Moloſſierne, et 
Folk i Epirus, fornemmeligt ſtal have betjent fig af dens 
ne Fod i deres Krigsſange. Andre udlede Navnet fraen 
vis Moluſſus fra Creta . om 
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Moltke er Navnet paa en gammel adelig Familie, 
der nedſtammer fra Mecklenburg og meget tidligt (alerede 
idet 13de Aarhundred) er kommet til Danmark. Blandt 
de mærfeiigfte af denne Kamilie er Adam Øottlob 
Moltke, der ifær erholdt en dumerket Indflydelſe under 
Frederik ste. Han blev født den 1ode Novbr. 1710 & 
der Mecklenburgſte og fom i fin tidligfte Ungdom til 
Danmark, 3 Aaret 1745 fom han i Tjenefte ſom 
Kammerjunker hos Kronprinds Frederik, hvis Yndefé 
han gandſte forſtod at vinde. Vel maatte han en tids 
lang forlade Hoffet og begive fig til Møen ſom Amt—⸗ 
mand; dog blev han ſtedſe i Befiddelfe af Prindſens 
Venffab og blev endnu før Chviftian 6tes Død udnævnt 
fil Overfæmmerer og til Ridder af Dannebrog. Efterat 
Frederik 5te havde beſteget Thronen 1746, blev Moltke 
ftrar udnævnt til Overhofmarſchal og naeſte Far, paa 
Kongens Kroningsdag til Geheimeraad. J Aaret 
1750 paa fin Fodſelsdag den 3Ite Marts ophoiede Kone 
gen Bregentved fil et Grevſtab; ſamme Aar blev Molt⸗ 
fe valgt til Dræfes for der afiatiffe Compagnie. 1762 
indtraadde han i Direktionen for den overordestlige 
Statskaſſe og næfte Aar i Geheime Conſeilet, Saale— 
des naaede Moltke under Frederik ste det høiefte Tr.n af 
Anſeelſe og tillige en fuldfommen Indflydelſe over Kon— 
gen. Denne Indflydelſe anvendte han meget ofte til 
Statens Fordeel. Han føgte at forbedre Agerbruget 
faavelfom Snduftrien i det Hele, … Han oprettede en 
Stiftelfe, af hvilken 12 gamle ved Flid udmarkede 
Gaardmænd, 6 gamle Gaardmande-Enker, en Gjorde— 
moder, en Chirurgus og nogle Skoleholdere fEulde nyde 
Underholdning. Han bidrog meget til Opretteiſen af 
Maler-, Billedhugger: og Bygningsakademiet, hvortil 
Grunden var laaf 1738 ved en Malerſtole, der blev ude 
videt 1752 09 fif Værelfer paa Ebriftiansborg.  AÉades 
miet fif fin Fundaes 1754, det forflyttedes til Charlots 
tenborg og Moltfe blev ders Preſes. Ved Frederik 
Steg Død 1766 blev Moltke afſtediget fra alle fine Em⸗ 
hæder; vel fom han igjen for en fort Tid 1 Geheime Gens 
feilet, men, efterat ſamme var ovhæver den 275%e 
Det, 1770, tog han ingen videre Deel i de offentlige 
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Anliggenders Beftyrelfe. Siden levede han uden Deel⸗ 
tagelfe i noget Embede for det mefte paa fine Godſer og 
døde der i Sept. 1792. Det var efter Moltkes Raad 
at det afiatiffe Compagnie lod forfærdige Frederik steg, 
Billedftøtge, der 1768 blev opreiſt paa Amalienborg⸗ 
Plads. Her havde han og oprettet eet af de fire Palad⸗ 
fer, der pryde den Deel af Staden. En Son af ham var 
den hoiſt fortjente Joachim Godfte Moltke, der døde 
d. 5 Octbr. 1818. Aa 

Molukkerne eller Kryderserne kaldes i vidtløfø 
tigere Forſtand alle Øer i det ſtore Archipelagus, der 
ſtrekker fig fra Øften mod Veſten mellem Nye Guinea 
og Celebes, fra Norden til Syden mellem Gilolo og 
Timor og indeholder en Mængde befjendte og ubekſendte 
Het. Deere, fom det ſynes, ved Jordſtjelv og Ildud⸗ 
brud adftilldte fra Guinea, og man finder endnu Vulka— 
ner paa nogle af ſamme f. Er. en meget ødelæggende paa 
Ternate. Skjulte Klipper, Sandbanker og Grunde 
gjøre Skibsfarten paa dette Pehav meget farlig« Heden 
ev om Sommeren meget ſtor, og Luften i Regnmaaneders 
ne meget uſund. Landets Sndfødte er Horaſorar eller 
Alſorer, et frille Folk, der findeg næften paa alle oftindis 
fe Her. Det malaviffe Sprog er det herffende paa de 
molukkiſke Øer, men der gives og mange Beboere af djis 
nefifÉ, japanfé og arabiſt Herkomſt. Da Portugiferne i 
Aaret 1511 under Antonio de Abreu og Frants Serrao 
opdagede Molukkerne, havde Araberne alerede nedfat fig 

her, og ved dem var den muhamedanſke Religion," der 
biev meget blandet med Hedenſkabet, herſtende. Indbyg⸗ 

. gerne bleve haarde trykkede af Portugiſerne, der paa diſſe 
fra den overſte Regjerings Sæde (Goa) faa fjerne Øer; 
udøvede de meeſt oprorende Gruſomheder, og behandles 
des lige faa haardt af Hollænderne, der benyttede 
Jordens Frembringelſer blot til deres egen Fordeel, og 
i meer end 150 Aar have arbeidet paa at hindre ſammes 
frie Dyrkelſe og modfætte fig ethvert Forføg at anlægge 
Manufacturer, ſaavelſom ethvert. Slags Forbedring, 
der havde kunnet ſkaffe Folfet de Gjenſtande, hvorpaa 
det lider Mangel. Portugiferne beholdt Herredømmet 
og næften Enehandelen med Kryderier indtil Begyndelſen 
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af det 17de Aarhundred, da Hollænderne berøvede dem 
diffe indbringende Befiddelfer. Englænderne erobrede 
dem vel 1796, men gave dem tilbage i Freden til Amis 
enés fiden foge de dem paa nye 1810, men tilbagegave 
dem nof engang. De ſtorſte Per i dette Archipelagus 
ere: Ceram, Gilolo, Amboina; Timor og Banda. — 
J mere indffrænfet Forftand have fun fem Øer Navn af 
de moluffiffe, nemlig Ternate, Tidor, Motil (Mos 
tir) Maſchian og Baſchian, Krydertræernes egentlige 
Hjem. De to forſt nævnte ere de ſtorſte og endnu vorer 

"paa famme det bedfte Slags Muffatnuddetræer og Krys 
dernellifer. Men, da Hollænderne omtrent i 26 ar 
havde været i Befiddelfe af Molukkerne, fandt de det bes 
qvemmere og fordeelagtigere at forplante Ævydertræerne 
til de fydlige Øegrupper Amboina og Banda. $ Aaret 
1633 ſluttedes et Fordrag med Kongen af Ternate, der 
var dem underfaftet, og med de øvrige ſmage Pebelers 
fEere, hvori beſtemtes, af alle Krydertræer paa de dem til⸗ 
horende Per fulde udryddes , og aldrig igjen plantes. 
Kongen og Adelen paa Ternate og de øvrige Fyrfter bes 
faltes en aarlig Pengeſum, der uagtet den to Gange 
forhøiedes , dog ei beløb fig til mere end 18000 Rolr. 
For at ſikkre Jagttagelſen af dette Fordrag, anlagde 
Hollænderne tre ſterke Feſtninger Oranien, Holland og 
Wilhelmſtadt paa Øen Ternate og omtrent 9 andre paa de 
ovrige Øer. Paa diſſe Øer bleve de igjen fremſtudte Krys 

dertræer, ødelagde ſaavidt Skove og vilde Dyr tillode at 
frænge frem,” og for at vaage herover og forebygge Snige 
handelen medKryderier bereiſte Gouverneuren paa Amboi⸗ 
na med en Efkadre af 20 til 30 Skibe i pragtfuldt Tog 
fit Gouvernement. Men uagtet alle diſſe Forſigtigheds⸗ 
regler vojte Krydertræerne, diſſe Øers ejendommelige 
Frembringelfe"), overalt, hvorhen Hollændernes Magt 

*) Da Beboerne paa Øen Ternate i det 16de Aars 
hundred fom i Krig.med Portugiſerne, opbrænde 
te de alle Krydertreer, hvilke havde lokket de 
erobrefyge Fremmede til dem, og traf fig tilbage 
i Bjerge og Orkener. Men Affen se Jor⸗ 
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ei kunde trenge, og Enafænderne dreve en betydelig 
Saighandel med de undertrykte Øjeboere. Krydertræere 
nes Odelegdelſe og Snighandelens Forſtyrrelſe var der— 
for den egentlige Henſigt med de befæftede Colonier paa 
Ternate og de øvrige egentlige Molukker, hvor hine 
Træcr vore oprindeligen uden al Pleie. Man fandt vel 
her meget Guldftøv, men Coloniens Udgifter medførte 
aarliat et Tab i rede Penge paa 360,000 Daler; der: 
viſt nok mangfoldigt erftattedes ved den-umaadelig rige 
Enehandel med Kryderier. De molukkiſte Øer ere igvs 
rigt meget farrigt begavede; det mangler dem tildeels 
paa Vand, og de maa hente Riis og andre Levnetsnod⸗ 
vendigheder fra Celebes. Vandmangelen erſtattes tile 
deels ved de der hyppigt voxende Kokosnodder, hvis Fruge 
fer indeholde en rigeligt nærende Fugtighed. — Amboi—⸗ 
negruppen beftaaer af 11 Øer, af hvilfe Amboina ev 
den vigtigſte, men ef den ftørfte, oa Hovedſedet for de hols 
landſte Beſiddelſer paa Molukkerne. Paa et Fladeinds 
hold af 20 Qvadratmile har den 24000 Indb. Den des 
les i den ftørre og mindre. Halvoe. Paa den førfte Halv⸗ 
deel Hitou have Hollenderne fem Forter; paa den mins 
dre fydlige, Leitimor faldet, ligger Fortet Victoria, 
fom ev Gouverneurens Sæde, Beſetningen er 600 
Mand. Paa Landtungen, fom forbinder Halvøerne 
ligger Fæftningen Middelburg. , Øen er bjergfuld, med 
behagelige frugtbare Dale,” men har ufund Luft. — Det 
fortrinligſte Produkt er Krydernelliketreet, der ber og 
paa nogle Nabober dyrkes 14000 Haver, hvoraf hver 
indeholder 125 Træer. — Blandt de hollandſte State 
holdere gjorde ifær Schaghen, ſom døde 1696, fig fors 
tjent af Amboina, ved at indføre mange Forbedringer 
i Krydernelliketreets Dyrkelſe og Pleie. Hans Exempel 
fulgde de ſenere Statholdere, og Plantningerne bleve 
lidt efter lidt faa regelmeſſige, faa fEjønne og Luften faa 
behagelig, af Beboernes Sundhed befordredes ligeſaa 
meget fom det hollandſke Handelsfelffabs Fordele. Det 
oftindiffe Handelsfelffab har givet meget omftændelige 

den ſaaledes, at der inden faa Aar vorte flere 
Træer, end Øen nogenfinde havde frembragt. 
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Forſkrifter for Krydernellifetræets Dyrkning og Plele, 
hvorfra man ei maa vige under haard Straf. J den 
nyere Tid har man ogfaa her planter MufEatnøddetræet, 
ſom drives meget godt. Amboina og abo gerne levere 
desuden Kaffee, Sutter, Riis, Cokosnodder, Mands 
ler, Tobak og Øjønne Træarter. Blandt de øvrige til 
denne Gruppe hørende Øer ere Sanimoa med. Fortet 
Duurſtade, og Vuſſa-Laut (med 4000 Indb.) meget 
rige pan Mellifer, og Ceram (med 6000 Indb.) leverer 
ſtiont Ibenholz. Banda Øerne, de fydligfte af MoluÉs 
kerne beſtaage af over, 40 Øer, men af hvilfe fun 6 ere 
beboede. De have en fandig klippefuld og ufrugtbar 
Jordbund. Deres Hovedprodukt er Muffatnøddetræet. 
De levere og Sandeltræe, Mandler og Kokosnodder, men 
de have hverken Korn: eller Ovægavl. Den hollandſte 

Statholder boer paa den egentligt faa kaldte Øe Banda 
eller Poula⸗(Oen) Veira, fom har en god Rhede og 
befEyttes ved de to Forter Nasſau og Belgica. Den 
blot ved et ſmalt Stræde fra hiin adſtildte Pe Lantoir— 
Banda ev den ftørfte i den hele Gruppe, og frembringer 
de flefte Muſtatnodder, ſom vore her i 34 Haver. " De 
øvrige Mer ere mindre end diffeto. Paa Poula Ur, 
hvor der flet ikke er noget drikkeligt Vand, vore de bedſte 
Muſtatnodder. Goenong Api (paa Malayiſt Ildbjerg) 
er 1940 Fod over Havfladen og har en frygtelig Vulkan, 
hvis hyppige Udbrud bedakke Naboserne med Aſke og 
gjøre Opholdet paa diſſe Øer endnu übehageligere. Den 
ufrugtbare Øs: Rofingin eller Roſagain er Opholdsſtedet 
for Misdædere, fom, under Opſigt af nogle bevæbnede 
Vogtere, maae fælde Træer og brænde Kalt og Tegl. 
Kaſtellerne paa Bandagerne ere godt befæftede, og for af 
hindre fiendtlige Skibes Nærmelfe under hollandſt Flag, 
ligger ſtedſe en Eſtadre af fmaae Skibe rundt omkring 
Kyſten, hvilken anholder ethvert fremmed Skib og uns 
derføger hvorfra det fommer, hvorhen det gaaer og hvor 
frærfe det er bemandet. Beſatningen er talrig, men. 
dens Lod meget bedrovelig formedelſt den herſkende Mans: 
gel van Levnetsmidler. Ser Maaneder funne de nære 
fig rigeligt med Skildpadder, men udenfor denne Tid an“ 

u 2 
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fee de fig lykkelige, naar de undertiden kunne fange en 
maver Fiſt, og ſpiſe ofre Hunde, Katte og andre Dyr, 
der falde dem i Hænderne, Smor, Riis, tørrede Fife, 
og andre Levnetsmidler komme fra Batavia, men ere for 
dyre til at Soldater tilftræffeligt fEulde kunde forfynes 
med dem. De Indfodte vare efter Hollendernes Skil⸗ 
dringer faa gruſomme, trolsſe Menneſter at det oftins 
diſke Compagnie for fin egen Sikkerheds Skyld ſaae fig 
mødt til af udrydde dem og fende en Colonie til Banda 
Men diſſe Coloniſter beftode af de Æjendigfte Menneſtker, 
fom et funde leve noget andet Sted og vare alabe ved at 
[eve her. Hollenderne i Batavia faldte derfor Lantoir 
Banda fædvanligt Tugthuussen. Haverne, Hvori Mus 
fEatnøddetræerne dyrkes, kaldes Perker og ſammes Eie⸗ 
re Perkenierer. Diſſe Plantninger ere ei omgione med 
Gjerder, men indfattede med høie, ſterk Træer, for at 
beſtytte de fpæde Verter imod de heftige Vinde, for hvile 
fe Mener udſat. J diſſe Haver ere ſtedſe Slaver ſyſſel⸗ 
fatte, hvilke maae holde Jordbunden reen og opplukke de 
af fig felv nedfaldende Frugter, der holdes for de fulde 
komneſte. Eierne af Plantagerne maatte for en meget 
vinge Priis afgive det indhoſtede Kryderier til det hol⸗ 
landf:oftindiffe Compagnie, fom igjen dyrt folgte dem 
deres forſte Nodvendighed, Riis. — Hovedhoſten er fra 
Juni til Auguſt; men da heftige Reguſtyrtninger, leds 
fagede af Stormvinde, ere hyppige paa denne Tid, fag 
nedkaſtes tit baade modne og umodne Fruater fra Træers 
ne. De umodne ere dog ei gandffe uhrugbare, man neds 
fylter dem i Sukker og faaer derved en fortræffelig Cons 
febr. Wed denne forſte Hoſt faaer man ei faa meget 
Mufkatblomme, fordi dette Veov endnu er for tyndt. 
% November er Efterhoſt, og man ſamler da fun fulde 
fommen modne (jøndt ei mange Frugter. $ April 
plukker man igjen og ſamler da de fEjønnefte Nødder og 
de bedſte Blomſter, fordi Træerne paa denne Tid ere 
mindre belæffede og ei have lidt faa meget af ondt Veir.— 
Zen bedſte Sort Muffatnødder ſendes til Europa, en 
ſlettere eller Middelſorten fælges i Indien, og afdenrins 

geſte preſſes Muſkatolie. — Man regner", at der af | 
599900 Nelliketræer paa Molukkerne aarlig erholdes i 
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Gfennemſnit 600000 Pund Nellikker, hvoraf 350000 
Pund gaae til Curopa, 159000 Pund fælges i Indien 
og det øvrige giemmes til Uaar. Af Muſkatnodder høs 
ſtes ligeledes G00000 Pund og 170000 Pund Muſtat⸗ 
blomme, hvoraf 230000 Pund Nødder og 100000 
Pund Muſtkatblomme gaae til Europa. Det øvrige 
gjemmes til Nodstilfelde, eller tilintetgjøres endog , 
naar rige Hoſte ſammendynge Forraad. Men i flere 
Aar har man erholdt mindre, deels formedelſt den For—⸗ 
fømmelighed , hvormed man drev Indſamlingen, deels 

formedelſt de Odeleggelſer, en heftig Orkan anrettede 
i Aaret 1778, og i Aaret 1796 hoſtedes paa Bandab⸗ 
erne ikkun 163, 236 Pund Nodder og 47,770 Pun& 
Muſkatblomme. 

Molwitz, en ſchleſiſk Landsbye et langt fra Brieg, 
ved hvilken det bekjendte Slag forefaldt den rode 
April 1741 mellem Preuſſerne og Oſterrigerne; efterat 
Udfaldet længe havde været tvivlſomt afgjordes det ende⸗ 
ligt ved Schwerins Anſtrongelſer til Preuſſernes Fordeel. 
Frederik 2den bivaanede dette Slag perſonligt, men 
Maaden, hvorpaa han opføvte fig, lod neppe ane den 
ftore Feldtherre, ſom han fiden vifte fig at være. Han 
forlod Valpladſen før Slaget var endt i det meeſt critiſte 
Hieblik og blev ei lider overtaffer ved Seiersbudſka⸗ 
Bet; dog modfiges denne Efterretning i Nicolais Anek⸗ 

doter, Kongen fagde isvrigt felv, at han dengang et 
endnu forftad Krigen, og at han begik betydelige Teil, 
men at dette Slag vat en Skole for ham og hans 
Tropper 

Molza (Francefco Maria) født i Modena 17489, 
fortjener en hederfuld Erindring blande de italienſke 
Digtere af anden Rang. Han nedſtammede fra en ans 
ſeelig Familie, tilbragte fin Levetid for det mefte i Rom 
og (fod i venſtabelig Forbindelſe med de ſtorſte paa den 
Tid levende Hoveder, en Bembo, Sadoleto, Caro, 
Pietro Vettori. Hans Talenter vilde vift have aabnet 
ham en glimrende Lobebane, hvis ei hans Udſvavelſer 
havde fat ham i Miscredit. Blandet hans Poeſier roſer 
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man iſer hans Stanzer til Giulia Gonzagas Portrait og 
hans Ninfa Tiberina, et poetiffe Malerie i Ottava 
rima. Hans Capitolo in lode dei fichi er et obſcoent 

Digt; Annibal Caro har commenteret det. Molza 
har og gjort fig fordeelagtigt bekjendt ſom latinſt Digter, 
Han døde 1544. Forſt i Aaret 1747 er udfommet en 
fuldſtendig Samling af hans Værter, bvilfen Abbed 
CSeraffi i Bergamo har udgivet, tilligemed en vidtløftig 
Biographie i to Bind; det andet Bind indeholder Por— 
rinos Digte, fom var en Samtidig af Molza. — En 

Sonneſon af denne Molza ved Navn Tarquinio YTol, 
32, der fod i megen Anſeelſe, fom en Mand af ſtor Lære 
dom og blev fvurgt til Raads af Taffo,, Guarini og 
andre ,= hat — efterladt italienffe og latinſte 
Poeſier. 

Momus, hos Græferne og Romerne Gud for Dad⸗ 
delſyge og Satire, varen Søn af Sovnen og Matten. 
Med uffaanfom bidende Vittighed dadlede Bon alt; ſelv 
Guderne bleve ei forſtaanede. 

Monaco, et lille italien Fyrſtendom mellem 
Grevſkabet Nizza og det genuefiffe Diſtrikt ved Soeky— 
ſten. Deri findes to fmaae Stæder, Monaco, fom er bes 
fæftet og har en Havn og Mentone. Indbyggerne nære 
fig næften gandſke af Olieavlen. Af Olie findes en faar 
dan Mængde, at => Deel deraf, ſom Indvaanerne fors 
dum udredede deres Overherre in Natura, indbragte 
40000 Gylden. De famtlige Indkomſter beløbe fig til 
400000 Livres. Nu ftaaer det under Kongen af Sar— 
diniens Herredomme. Familien Grimaldi befad dette 
lille Land fra Otto den 1fteg Tid. Men i Aaret 1731 
uddøde dens Mandsſtamme. Den fidfte Fyrſte, Anton 
Grimaldis qvindelige Arving-formælede fig med Frants 
de Matignon, hvis Familie beſad Pairværdigbeden i 
Frankerig, under hvis Beſtyttelſe Monaco ftod fra 1741. 
Monaco blev tilligemed Nizza forenet med Frankerig 
1792, men fom 1814 under Kongen af Sardinien, dog 
hav det fin egen Fyrſte. 
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Monader kaldte Leibnitz de ſimple Subſtanſer, af 
hvilke de ſammenſatte fremfomme, men Læren øm diſſe 
fimple Subſtanſer Monadologie, hvilfen fiden 'udgjors 
de en Deel af Metaphyſikken. Monadernes Tilvarelſe 
beviſte han paa følgende Maade: En Deling af Legemer— 
ne idet Uendelige lader fig ikke tenke, fordi ellers et ens - 
deligt Legeme maatte beſtaage af uendeligt mange Dele, 
hvilfet ei er tenkeligt. Man maa altſaa tilſidſt blive 
ſtagende ved ſaadanne Dele, ſom ei videre lade ſig dele, 
Monader. Da nu Begrebet om Monade negerede Be— 
grebet om Legeme, ſaa kunde hans Monader heller ikke 
have Legemernes Egenſtaber. Af Mangelen paa Dele 
fluttede han, af Monaderne ei have Længde, Bredde eller 
Dybde, at de ei kunne oploſes, ei fremkomme af ſam— 
menfarre Ting og ei gaae under ved Delenes- Adffillelfe. 
Skulde de a!tfaa fremfomme maatte de fremkomme af 
Intet, og fulde de gane under, kunde der blot ſtee ved 
Tilintetgſörelſe. Da han faaledes fradomte Monaderne 
alle diffe Egenffaher, faa funde man intet videre Poſi— 
tivt fænfe ved dem end at de vare Kræfter, Foreſtillings⸗ 
fræfter. Dog maatte de være, forffjellige fra hverandre 
ved viffe andre Egenſtaber, fordi der i Naturen ei findes 
to hinanden gandfÉe lige Ting, og fordi der ellers intet 
Middel gives, hvorved man kunde tagttage nogle Foran— 
dringer i Tingene, fordi det, ſom foregaaer i et Legeme 
maa have fin Grund i ſammes enfelte Dele. Wolf ans 
tog fiden denne ForfEjel, Der gives fire Slags enfelte 
Ting: Elementerne, den ſynlige Verden, Dyrenes 
Sjele, Menneſkenes Sjele og Gud. Men fordi alle 
diffe Ting kunne være forfEjellige i de foreſtillende Kræf- 
ters Grader, men Foreftillingerne enten Élare eller dunk— 
le; tydelige elfer utydelige, faa kunne diſſe Tings Arter, 

der have en Kraft af foreftille fig Verden, ſtjelnes paa 
følgende Maade. Den førfte Året er den, der foreſtiller 

" fig Verden dunkel, ſaaledes at i denne Forftilling intet 
Enkelt fan ſtielnes. Øg denne har den rinaefte Grad af 
Fuldkommenhed, den er ei fig felv bevidſt og bar ingen For— 

nemmelfe eller andre Tanker. Da nu Sgunen hos os er en 
Tilſtand af dunkle Foreſtillinger, faa ere diſſe Tingien be⸗ 
ſtandig Søvn. Den anden Art beſtager af ſaadanne ſimple 
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Ting, der foreſtille fig Verden klar men utydelig. Saa⸗ 
danne ere, efter Leibnitz, Dyrenes Sjele. Den tredie 

Art ere de, ſom foreſtille fig Verden klart og tydeligt, 
ſom Menneffenes Sjele. Om den fjerde Art ſiger Wolf: 
Naar nu den hele Verdens Tilſtand paa engang tydeligt 
foreſtilles ſaavel i Rammet ſom i Tiden, ſaa har Aanden 
den allerfuldkomneſte Grad, ſom er mulig, og folgeligt 
er den og den allerfuldkomneſte Aand. — Siden beholdt 
man vel det leibnitziſte Beviis om Monadernes Realitet, 
for ſaavidt man fluttede at, da der gives ſammenſatte 
Ting. maa der og gives enfelte eller Monader, fEjøndt 
han og blev beſtridt ved en uendelig Deling af Legemerne, 
men man tog ifær Henſyn til Monadernes Egenſkaber, 
faavelfom deres Bevegelſe, Forandring.og Indflydelſe 
paa hverandre, Man fagde: naar de et have nogen 
Storrelſe, Udſtrekning Figur ꝛc., faa ere de jo for os ſaa 
godt fom Intet, mathematiſke Punkter. Og, hvorle— 
des kunne Elementer, der ei-have nogen Storrelſe, Figur 
og Udftræfning , ved deres &ammenfætning danne Les 
gemer, der befidde Udſtrekning og Størrelfe? Hvad en 
Ting ei har felv fan den ved blot Sammenſatning ei gi⸗ 
ve andre. Hvorledes kunne Monaderne, da de ei have 
Sider, Dele, Storrelſe og Figur, berøre hverandre 
faa at fammenfatte Ting fan fremkomme deraf, hvis 
Dele hænge ſammen? Diſſe Vanſkeligheder føgte man. at 
hæve paa mange Maader. Nogle gjorde en Forfæjel 
imellem mataphyſiſt og mathematiſt Udftræfning og fras 
fjende Monaderne fun den førfte, da det eiTader fig tæns 
fe. at en Subſtans erifterer, uden af indtage et Rum og 

vare mathematiſk udſtrakt; i et faadant Rum kunde man 
idet mindſte tænfe Yderdele, i hvilfe der og kunde være 
forſkjellige Subſtanſer, omendſtjondt der nu intet er. 
Eller man funde tænfe fig Monaderne ſtedſe ſom udſtrak⸗ 
fe, fun ei ſaaledes, at man vilde affondre een eller flere 
Realdele fra dem; de vare nøie Cet, og ved Affondring 
af en Deel vilde den hele Monade tilintetgjøres, Kant 

— — 

Sl 
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gjorde Ende paa denne Strid, ved at.gjøre opmærkfom 
paa Amphibologien i Reflerionsbegrebene om det Indre 
og det Ydre. Denne Amphibologie fremkommer overs 
hovedet ved den empiriffe Forſtandsbrugs Forverling med 

2 
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den transcendentale. Leibnitzes Monader opkom i det 
han føgte Legemernes Indre, og, efterat han troede at 
have fundet dette i det Enkelte ſom Grundlag for alt det 
Indre, foreſtillede han dette Indre blot i Forhold til 
Forſtanden. Denne Tilſtands Indvortes kunde nu ei 
beſtage i Sted, Form, Berorelſe eller Bevægelfe, fordi 

diſſe eve udvortes Forhold. Folgeligt blev fun Foreſtil⸗ 
lingernes Tilſtand tiibage for diſſe Subſtanſer, og te var 

re Intet uden Foreſtillingskrefter, hvorved de egentligt 
fun ere virkſomme i fig felv og maatte udgjøre det hele 
Univerſums Grundſtof. Diſſe ſimple Væfener vare blot 
intelligible Gjenſtande, hvorimod de ſammenſatte, Mas 
terien vare Phoenomener. Leibnitz feilede, i det han bes 
handlede der blot Intelligible, det den rene Forſtand tile 
hørende fom Phoenomen. Men det Intelligible erkjen—⸗ 
des ei ved en ſandſelig, men ved en intellectuel Betragt⸗ 
ningsevne, og naar denne mangler kunne vi aldeles J In⸗ 
tet vide om flige Gjenſtande. 

Monaldeſchi fee Chriftine, Dronning af Sverrig. 

Monarchie betegner en Enkelts Herredomme, 
modſat Republik i Almindelighed. Efter Montesauieus 
Exempel, der fornemmeligt ſkaffede denne Inddeling en, 
hat Autoritet, deler man almindeligt de forfjellige 
Statsforfatninger i Monarchie, Ariſtokratie og Demo⸗ 
kratie. Monarchie falder man da det Slags Forfatning, 
hvor den hoieſte Magt d' fornemmelig den erecutive, 
findes hos een Perſon, dog ſaaledes at denne er indſtren⸗ 
fet i ſammes Udøvelfe ved Grundlove. Er dette ei Tils 
fældet falder man Monarchiets Udartelſe Defpotie eller 

Deſpotismus. Monarchiet fan igjen inddeles for ejel— 
ligt: 1) efter den overſte Statsmagts Omfang, i uinde 
ſtrenket, da Monarchen vel ev bunden ved Grundlove, 
men de tre Grene af den overſte Magt, den lovgivende, 
dømmende og udøvende, ere forenede i hans Haand, og 
indſtrenket, naar Monarken deler den overſte Magta: 
fornemmeligt den lovgivende med Folket, hvorved Das 
tionen ved fine Repreſentantere fan have en raadflaaende 
eller afgjørende Stemme; eller 2 efter Thronfolgeorde⸗ 
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nen, enten i arveligt Monarchie, enten blot i Mandsli⸗ 
nien eller od tillige Ovindelinten efter de tagne Beſtem⸗ 
melſer, ellevi'Walgmonardie, hvorpaa Polen var det 
ſidſte Exempel i Europa, eller blandet Monarchie, hvor 
Thronfolgen er afhengig, deels af Fodſel, deels af 
Valg. fomt Rusland: før Paul 1ftes Succesſtonsorden 
og endnu i Tyrkiet. Ariftofratie og Demofratie (fee 
diffe ArtiÉler), Denne Inddeling af de forffieliige For— 
fatninger før derefter at beſtemme ſammes Characteer, 
beroer bog paa et feilfuldt Inddelingsprincip, der fun 
tager Henfyn til Regenternes Antal, Men dette er 
fuldkommen tilfældigt og uvæfentligt til at beſtemme det, 
gienfidige Forhold mellem Regenten og den Regjerede. 
Ligeſaa feilfuld er én anden ligeledes brugelig Inddeling 
i politiſk frie og politiſt ufrie Forfatninger: vil de forſte 
regnes det rene og repreſentative Demokratie og det inde 
ſtrenkede Monarchie, men til de politife ufrie Ariſtokra— 
tiet og det uindffrænfede Monarchie Wien heller ikke 
denne Inddeling har noget faſt Inddelingsprincip, fjels 
ner f. Cr. uindſtrenket Monarchie aldeles ikke fra Deſpo⸗ 
tie, ligefaa lidet fom de forfEjellige Modificationer, der 
ere mulige ved Ariſtokratie. Den eneſte Inddeling, 
der berører de forſtjellige beffaaende Fotfatningers vær 
fentlige Characteer ev den i Republik, Autokratie og 
Defpotie J denne Betydning forftaaer man ved Repu— 

blik alle de Forfatninger, i hvilke Starens Medlemmer 
ei allene befidde deres IMennefÉerettigheder, men og 
deres Borgerrettigheder O3 paa en eller anden Maas 
de tage lovmesſig Deel i den hoieſte Magts Udovel—⸗ 
fe; det er herved ligegyldigt , om Regenten, der vil 
Fjer fornemmeligt ſtze, den, fom er i Befiddelfe af 
den erecutive Magt, er en phyfif eller moralſt Perfon ; 
ved Autokratie forffaaner man de Forfatninger, hvor 
Statens Medlemmer vel beſidde Menneſkerettigheder, 
men ingen borgerlige Rettigheder, hvor den hoieſte 
Magts Udovelſe er ene lovmasſigt overlade Regenten, 
det eneſte Organ for den offentlige Villie; ved Deſpotie 
forſtager man endeliar den Forfatning,, hvor Underfaats 
terne ei alene maae undvære deres borgerlige men og des 

res Menneſkerettigheder, det mil fige Ret til deres Perſon⸗ 
lighed, deres Liv, deres Sundhed og Frihed og befinde 
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fig i Livegenſkabe Tiſſtand, hvor Regenten altfaa et afes 
ne ev det eneſte Organ for den offentlige, men og for den 
private Billie, ; Denne fidffe Forfatning fan aldrig være 

retmaesſig, da den fornærmer de Enkeltes Menneſteret⸗ 
figheder. Men ogſaa herved er Beherſkernes Antal 
fuldkommen ligegyldig ; overhovedet maa man ved af be» 
dømme en Forfatnings ſtorre eller mindre Værd i et givet 
Tilfælde, fornemmeligt fee paa den Aand, der befjeler 

Folket og Regjeringen, hvilken, ſom altid, er meget 
vigtigere end ormen. 

Monboddo, en ÆstÆ Lord, der var beflægs 

tet med den berømte Familie Douglas, levede for 
det mefte paa fit Arvegods i Monbodde. Han udmærs 
fede fig; ved mange videnfÉabelige SKundffaber og 
de Gamles Studium, blandt hvilke Homer var hans 
Yndlingsſteibent, men endnu mere ved af paaftaae man: 
kd paradore Sætninger, der endog ofte 9* ham til 

Gienſtand for Converſation. Han var en Samtidig med 
Goldſmith, Garrik, Warburton, Ferguſon, Johnſon 
20., og havde en ſaadan Lighed med den ſidſte, ſtjondt 
han med Henſyn til Meninger levede i beſtandig Strid 
med ham, at den berømte Skueſpiller Foote,” der roſtes 
for at gjøre træffende og vittige Sammenligninger, pleies 
de at falde ham en elzevirfe Udgave af Johnſon. Blandt 
de Sætninger, han vaaftod var og den, af enhver Tings 
Tilværelfe var mulig, med eet Ord, at Alt hvad der var 
i posse ogſaa kunde findes i esse, Johnſon yttrede ens 
gang ien Cirkel af lærde Venner, at han ei vilde ftride 
derom, Han håvde et holdt det for muligt at finde en 
Monboddo og alfigevel var han der. Saa ftor en Anta⸗ 
gonift Johnſon var af ordens Sætninger, lod han fig 
dog, paa en Reiſe, han 1774. gjorde til de oſtlige ſtot⸗ 
fe Der, overtale til at aflægge ham et Beføg, og forlod 
ham med en fordeelagtig Mening om ham. Han omtas 
lev dette Beſog i fin Reiſebeſkrivelſe med de faa Ord, 
at Lordens Selſkab var en tilſtrekkelig Skadeslssholdelſe 
felv for en længere Omvei end den han havde gjort for at 
beføge ham. 
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Moncey (Bon. Am. Jean de) Hertug af Coneglia⸗ 
no og fordum franſk Rigsmarſchal, er født i Beſangon 
1754 og opofrede fig tidligt Militerſtanden. Alerede 
1773 tjente han i Regimentet Conti, gif derpaa under 
Marechauſſeen, under Naſſau⸗Siegens Volontairerne, 
blev Capitain 1791, ſteeg ſnart til höiere militære Gras 
der og blev ſendt til Veſt-Pyrenger⸗Armeen, over hvils 
ken han tilfidft fif den gverfte Commando. . Den 17de 
Oct. 1794 flog han Spanierne imellem l'Ecumbery og 
Villanova og endte Feldttoget heldigt. J Aaret 17796 
gik han ſom Diviſionsgeneral til Rhinarmeen og herfra 

- til Italien, hvov han erholdt Commando over eet Armee⸗ 
corps med Generallieutenants Titel. 1801 blev han 
førfte Generalinſpeetor ved National-Gendarmerier og 
1804 Rigsmarſchal og Storkors af Wreslegionen. J 
Aarene 1808 og 1809 commanderede han i Spanien 
med afverlende Lykke. Da Napoleon 1814 forlod Paris 
udnævnte, han Moncey til Major-General ved Parifers 
Gjarden, hvilket han blev til dens Fald. Den 1ite 
April gav han fit Samtykke til Thronforandringen ved 
den proviforiffe Regjering.… Ludvig 18de gjorde ham til 
Statsminiſter, St. Ludvigsridder og Pair af Frankerig. 
Men, da han 1815 ogſaa modtog Pairværdigheden af 

Napoleon, traf Forordningen af 24de Juli ogfaa ham: 
han blevudftrøgen af Pairernes Lifte.  Formpdelft hans 
Bægring at præfideret Krigsretten over Marſchal Ven, 
afjatte Kongen ham fra hans Marſchalsverdighed. Sis 
den har han levet paa fit Slot i Ham. 

Moncrif (François⸗Auguſtin Paradis de) Gehei⸗ 
meſekreteer hos Greven af Clermont, Foreleſer hos 
Dronningen, Medlem af Akademierne i Paris, Nancy 
og Berlin, var født 1687 i Paris og døde 1770. En 
Øarpfindig Hand , en indtagende Dannelſe, en blid og 
jevn Tenkemaade foreenet med den Save at læfe godt, 
fynge behagelige og digte et Madrigal med Lethed, er— 
hvervede ham tidligt en Mængde Venner. Han forftod 
ei alene af erhverve de Stores Tilbøielighed, men og des 

res Agtelſe, da han vidfte at undgaae, ſaavel den Stolt⸗ 
hed, der kunde krenke deres Egenkjerlighed, ſom en frys 
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bende Opførfel , der frembringer Foragt. Ludvig 15de 
gav ham Tilladelſe at vife fig ved Hoffet, hvilken ban 
nægtede Voltaire, hvis fEjerende Blik han frygtede. 
Kongen fpøgede undertiden med ham. „Veed de, fagde 
han engang til ham, at man giver dem $0 Aar?“ — 
„Sire, fvarede Moncrif, der ei gjerne vilde anſees for 
gammel, det kan vel vere, men Jeg modtager dem 
ikke.“ Faa Menneſter vare faa tjenftfærdige og gave faa 
gjerne ſom Moncrif. — Han underholdt og opdrog fine 
fattige Slægtninge uden at ffamme ſig veddem. De 
fortrinligfte af hans Verker ere; 1) Essai sur la né- 
cessité et sur les moyens de plaire, en behagelig 
Anviisning, der ei er uden Fortjenefte, i den Kunſt at 
behage i Selſkab, ſtjondt d'Alembert ei med Uret dadler 
ham. for at have villet bringe i Syftem , hvad Naturen 
alene fan lere. Moncrif behagede og felv langt fra 
ei alle, Digteren Roi funde ei lide ham, og, da Mont⸗ 
crif engang var bleven uenig med Greven af Clermont, 
hvis Sekreteer han var, forfærdigede han følgende Cpis 
gram over ham: 

Opprobre du corps littéraire 
Maussade auteur de Vart de plaire, 
Tu n'en est pås å l'alphabet; 
Clermont te l's bien fait connoijtre, 
Le premier point dans un valet, 
C'est de savoir plaire å son maitre, 

Moncrif fandt denne Spøg ei behagelig, og de 
han engang mødte Digteren Roi paa Gaden, hilſede 

han ham med fin Stof. Roi tog Flugten, men Mons 
crif fulgte ham og hang Stof flog fjelden feil; 2) les 
ames rivales, en behagelig lille Romani; 3) Les Ab- 
darites et middelmaadigt Lyſtſpil; 4) Poésies diver- 

” ses, blandt hvilfe man udmerker Romancerne og Fors 
tællingen Rajeunissement inutile: 5) forſtjellige Af 
handlinger, fom man finder i hans blandede Verker; 
6) Histoire des chats, en Bagatelle, fom nu er glemt. 

Desuden har han ſtrevet adffillige ſmage Stykker for 
Theatret. 
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Monge (G.) Medlem af det franffe Videnſtabers 
Akademie og ſiden af Nationalinſtitutet, og Examinator 

for Marine Eleverne i Mathematik. Hans Patriotis⸗ 
mus, men fornemmeligt Condorcets Anbefaling hævede 
ham den 10de Aug. 1792 til Marineminiſter; paa fams 
me Tid overdrog man ham at. forvalte Krigsminiſteriet 
indtil Servans Ankomſt, og i denne Egenfab undertegs, 
nede han den 19de Jan 1793 Befalingen til Ludvig 16deg 
Henrettelſe. Den 12te Febr. fog han fin Afſteed, men 
ben 17de valate Conventet ham igjen, og Mongs beklæedte 
denne Poſt tilden 1I0de April, da han paa en afgſorende 

Maade traf fig tilbage med den Erklering, at han et var 
denne Poſt poxen. Dog vifte hon fig ſtedſe i Jacobiner⸗ 
clubben oa blev 1794 ſammes Sekreteer og Praſident. 
Men felv under de politiſte Uroligheder forſomte han et 
Videnſkaberne. Han blev Profeſſor i Geometrien ved 
Normalſtolen, og i Juli 1796 udnævnte Directoriet 
ham til een afde fer Commiſſarier, der ſtulde gaae til 
Italien og gjøre et Valg af dei Freden med Maven bes 
tingede HaandfErifter og Kunſtverker. Siden fyntes 
han perſonligt at binde fig til Bonaparte, ſom brugte” 
ham ved forſkjellige Leiligheder og endeligt 1799 bragte 
ham i Vediligeholdelſesſenatet. $ Aaret 1798 havde 
han paa Directoriets Befaling begivet fig til Italien for 
at hjelpe til at organifere den romerſte Republik og t Aas. 
ret 1804 erholdt han Senatoriet Lüttich og blev Storof⸗ 
ficier af JCreslegionen. 1815 blev han af Napoleon 
udnævnt til Pair af Frankerig, men Kongens Tilbages 
fomft fatte ham igjen ud af Virkſomhed. 

Mongoler. De aſiatiſte Stepper paa Grændfen af 
det nuværende Siberien, vare Stammefæder for et Folk, 
fom derfra uddredede fig over en ſtor Deel af Jordkloden. 
Dette merkverdige Folk, der har gjort fig befjendt ved 
uhyre Erobringer og ødelæggende Tog er Mongolerne. 

Deres ældre Hiſtorie er deels gandſte ubekjendt, deels fas 
belagtig.· J der ode Aarhundred droge tre Folkeſlag 
omkring ved Nordſiden af China og Korea: mod Veſten 
Mona u eller ſom be ſiden kaldtes Mongolerne, længere 
mod Øften Kitanerne og op imod det oſtlige Verdens hav 
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omkring Korea Niudſcherne eller Kin, ſom overhovedet 
udgjøre et Folk med Tonguſerne eller Mandſchuerne. 
—5— tre Folk, der ſiden alle lidt efter lidt have opſvinget 
fig til ſtore herſtende Nationer, vare dengang endnu ube« 
tydelige og fvage. "I det rode Aarhundred gjorde forſt 
Kitanerne fig de to andre Foif underdanige tilligemed de 
nordlige Provindſer af China. Niudſcherne gjorde 
ſnart Oprør med Held, bleve kaldte til Ajelp af Chine⸗ 
ferne, og overvældede derpaa faavel diffe fom Kitanerne- 

En Deel af diffe fidffe drog derpaa imod Veſten og tog 
det lille Bucharie i Beftddelfe, hvor man fiden kaldte 
dem Karafitaner eller Karakitajer. Imidlertid herſtede 
Njudſcherne over Nordchina og Mongolerne indtil det 
øftlige Verdenshav. Mongolerne vare deelte i flere 
Horder, hvilke, uagtet Njudſchernes Overherredomme— 
havde deres egne Chaner. Een af diſſe Smaafyrſter 
Temudſchin optraadde under Navnet Dſchingisſschan, 
ſom ſtor Erobrer og Stifter af et nyt Monarchie. Dets 
te beherſtedes af Dſchingiſer (1206). Efter fin. Fa⸗ 
ders Død (1176) blev Temudſchin, 13 Aar gammel, 
Beherſter af 40000 Familier. De øvrige Chaners 
Uenighed lettede ham Udførelfen af hans Erobringsplas 
ner, Som en Guds Geſandt begyndte han fine frygteli⸗ 
ge Erobringskrige, der varede i 20 Aar,,i hvilfe han ode⸗ 
lagde Lande og undertvang Folf fra Mongoliet og China 
indtil det forreſte Afien og drog frem t Europa indtil 
Dnepr. Døden gjorde 1227 Ende paa hang videre 
Foretagender. Dſchingis havde udnævnt fin Søn Ok⸗ 
tai til fin Efterfølger. Men faavel denne Fyrſte, ſom 
de tre følgende Regenter vare egentligt Fun Storchaner & 
det uhyre Mogolrige, og deres, Brødre eller Sfægtninge 
regierede tillige ſom Fyrſter i fore Landftræfninger , 
ſtjondt afhængige af Storchanatet. Oktai ſtyrtede Rjude 
ſchernes Rige i China og uuderkaſtede fig hele Nordchinaz 
derpaa angreb han Sydchina, medens en Deel af hans 
Her drog imod Veſten, underkaſtede fig Tſcherkaſſer og 
Awkaſſer, trængte ind i Baſchkiriet, i Kaſan og Bulgas 
rien og fom lige til Moſkau. De flefte ruſſiſte Fyrſter 
flygtede til Polen og Ungarn og overlode det modlsſe 
Folk til diffe krigerſte Barbarers vilfastlige Gruſomhed. 
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Hele Rusland undtagen Nowgorod, blev Mongolerne 
ſtatſtyldigt. Diſſe indſatte allevegne Statholdere uden 
at fortrænge de ruſſiſte Fyrſter. Ogſaa Polen. Schle⸗ 
ſien, Maͤhren, Ungarn, Slavonien, Bosnien, Servis 
en og Bulgarien bleve fhjemføgte med Bov og Mord. 
Paa ſamme Tid fom Mongolerne van denne Maade rafes 
de i Europa og fortfatte Krigen i Korea og Sydchina 
øverfvømmede de og Forafien med deres utallige Hære. 
Oktai havde forgjeves opfordret de ſeldſchuckiſte Tyrker 
til Underkaſtelſe, nu lod hanen ſterk Hær rykke ind i 
Tſcherkaſſien og Armenien. Mongsolerne trængte frem i 
Egnen af Arhefa,s nærmede fig Bagdad, erobrede Wrze⸗ 
rum, ødelagde og undertvang mange Egne og Stader i 
Lilleafien og gjorde Sultanen i $eunium (1242) til des 
res Bafal.- Sæfte Aar faldt de ind i Syrien og kom til 
Aleppo. Men dette Aar døde Oktai, og hans Død ſtand⸗ 
fede Erobringerne. Efter et Mellemrum af fire Aar blev . 
han fulgt af Kajuk, hvis Krigsudruſtninger afbrodes 
ved Døden. Dennes Efterfolger Manku tilintetgjorde 
Chalifatet og underfaftede fig Sultanen af Iconium og 
hele Lilleaſten indtil Strædet ved Conſtantinopel, imes 
dens hans Broder Koblai ſom Vicefonge i China med 
Eftertryk fortfatte Krigen mod Dynaſtiet Song. Ef—⸗ 
ter Mankus Dod 1259 blev Koblai valgt til Stor— 
chan. Men denne Fyrſte blev i China og bleven Chinese 
fer i Seder og Kundſkaber. Hans Fraftand fra de ov⸗ 
rige mongoliſke Stater, der ſtrakte fig fra det oſtlige 
Verdenshav til Dnepr, befordrede dette uhyre Riges 
Oplosning, hvilfet nu deelte fig i følgende endnu betyde⸗ 
lige Stater: 1) China, 2) Iran (Perfien indtil Foras 
fien), 3) Dſchagatai, 4) Kaptſchak 5) Turan, — il 
Timurider (fra 1369). Timur eller Tamerlan, en Be⸗ 
ſlagtet af Dſchingiſerne, var Fyrſte i Kefeh ved Samar⸗ 
kand paa den Tid, Mongolerne overalt begyndte at bli⸗ 
ve afmægfige og bleve fordrevne fra China, Hans Bes 
flutning, at gjensprette det forfaldne Morardie udførte 
han fnart fom monaoliſk Sorftyerer, fnart ſom muhames 

danſt Sværmer. Hans Rige tog fin Begyndelſe i det 
fore Budjarie , en Deel af def forrige Dſchagatai. 

Ved de Uroligheder, fom fulgte paa Erobringen, af bet 
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ftore Bucharie ved Togluk Timur, kom han ſom Flygt⸗ 
ning i den vderſte Død. Efterhaanden kom Tamerlan 

ſig igjen efter adffiliige heldige Begivenheder. Ved 
Hijelp af fin Svoger Huſſain forjagede han (1363) Elias 
Chodſcha, en Søn af Togluk Timur, hvilken efter fin 
Fader havde opfaftet fig til Storchan af Dſchagatai, og 
lod paa en: Rigsdag Kabul: Shah vælge til Stordan. 
Men to Mar efter miftede Huffain Livet, og endnu ſam⸗ 
me Aar (1369) blev Tamerlan høitideligt kronet. Om⸗ 
endffjøndt han nu var virkeligt Herre af Dſchagatai lod 
han dog endnu ftedfe vælge Storchaner af Dſchingischans 

Huus tilligemed fig. Nu blev Tamerlan en ligeſaa volde 
ſom Erobrer ſom Dſchingischan havde været. Han faldt 
(1371) ind i Chowaresmien, erobrede (1373) Kasgar, 
ftyrtede (1376) Chanen i Kaptſchak fra Thronen og 
indfatte en anden; indtog (1379) Staden Chowaresm, 
erobrede T1382) hele Chorafan og (1383) Sedſcheſtan, 
medens hans Feldtherre indtog Candahar. J Aaret 
1384 faldt han ind i Perfien og trængte frem lige til 
Armenien; 1388 tugtede han Oprørerne i Chowaresm, 
gif over Sihon, odelagde (1338951390) alle Landene 
fra Ili indtil Irtiſch, ſſog (1391) Chanen af Kaptſchak, 
kom til Wolga og gif (1392) tilbage til Samarkand. 
Derpaa foretog han fig et nyt Feldttog til Perſien, uds 
ryddede Iſmaeliterne, gjorde (1393) Erobringer i Syd⸗ 
perfien, indtog Bagdad, ſamt adffillige Stæder i Mefos 
potamien og Georgien og erobrede (1395) Tiflis, Hos 
vedftaden i Georgien; trængte igjennem Derbent ind |. 
i Kaptſchak, tugtede dette Lands Chan, rykkede frem 
indtil Dnepr, ødelagde Moſkau, indtog Aſov, fortfatte 
derpaa (1396) fine Erobringer i Georgien, medens 
hans Søn rykkede frem ved den perfife Bugt, hvorpaa 
han vendte tilbage, Aar 1398 ryffede han frem i In⸗ 
dien til over Ganges og kom (1399) igjen til Samar⸗ 
kand, men gif fnart derfra til Georgien. J Aaret 
1400 fluttede Keiſeren af Conftantinopel et Forbund 
med ham imod Bajazet. Herpaa faldt Tamerlan ind i 
det mammeluffiffe Syrien, erobrede Aleppo, vandt 
(1401) Slaget ved Damaſt, indtog Rg Stad, fags 
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velfom Bagdad, og vendte fig igjen til Georgien. Der⸗ 
paa drog han ind i Natolien, flog Bajazet (1402) ved 
Ancyra, gjorde ham til Fange og reddede derved. Cons 
ffanrinopel.  Derpøa bemægtigede han fig Natolien og 
tvang Keiferen, Osmannernes Sultan og Mammeluk⸗ 
ferne til Tribut, gjorde endnu (1403) et Tog til Geor⸗ 

gien oa begav fig 1404 til Samarkand, hvor en Geſandt 
fra Kongen af Caftilien overrakte ham Soræringer. - Tar 
merlan ruftede fig derpaa til et Tog mod China, for det 
at gienoprette Mongolernes gamle Herredomme, da Do— 
den overraſkede ham. Timuriderne tabte (efter 1404) 
ved deres Uenighed igjen allede af Tamerlan ſamlede Lane 
de paa Buchariet og Chorafan nær ; og ſelv diffe maatte 
Babur forlade (1498), men fan gif ſom Flygtning til 
Indien og fiftede der Størmogufernes Stat. — Nu gis 
veg der blot Levninger af de i det 14de Aarhundred ved 
Dynaftiet Ming fra China fordrevne Mongoler; de 
ſtage for Størftedelen under Chinas mandſchutiſte Des 
herfÉere, men en mindre Deel under Rusland. Dis⸗ 
fe beboe i Statholderſkabet Irkutſt Egnen omkring 
Selenge og beløbe fig 1766 til noget over 7000 Mands⸗ 
perſoner. 

Moniteur. Med den 28de Nov. 1739 begyndte 
i Maris en Tidende under Navn af Gazette nationale 
ou le Moniteur universel, der var beſtemt til at 

aflægge Regnſkab faavel over fremmede Begivenheder 
fom fornemmelig over Nationalforſamlingens Forhand⸗ 
linger. Den har fiden beftandigt været den vigtigfte 
franſke politiſte Tidende, fornemmelig efterat den fora 
meligt hlev erklæret for et officieſt Glad den 7de Ni⸗— 
vofe i Aaret VIII. Under fir førfte Navn udkom den til 
den iſte Jan. 1811; fra denneTid har den udeladt 

, Gazette nationale og blot beholde Navnet Moniteur 
universel, . Begivenhederne fra 1787 til Nationalfor⸗ 
ſamlingens Aabning ere famlede i en i Xaret IV. (Paris 
Agasse, I Bind Fol.) udkommen Introdudion. Over 
der hele Blad udfom i Aaret IX (Paris Girardin,' 2 
Bind Fol.) Revolution frangaise ou analyse com- 
plette et impartiale du Moniteur, par ordre 
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ehronologique; og næfte War ſammeſteds ligeledes & 
to Foliobind Table alphabétique da Moniteur; dog 

gaaer Analyſen ſaavelſom Regiſteret fun til Enden af 
Aaret VII, Efter den franſte Moniteurs Monſter ud— 
kom ſiden i de forbundne Stater officielle Tidender tinder 
ſamme Titel f. Cr. i Neapel og pan andre Steder; i 
Tydſkland er fornemmeligt den weſtphalſtke Moniteur 
bleven bekjendt. Pariſer⸗Moniteuren, af hvilken dags 
ligt udkommer eet Nummer, et ſtort Folioark ſtarkt og 
ei ſſeldent forſynet med Supplementer, indeholder i to 
Afdelinger for det Indenlandſke og det Udenlandſte, ei 
alene alle Regjeringens officielle Foranſtaltninger og For— 
ordninger, Udnævnelfer, Ophoielſer og Affærtelfer ꝛc., 
men og de politiffe Efterretninger, ſem Regjeringen gns 

feer at fee udbredte i Frankerig ſom officielle. Moniteu— 
ten bliver een af de vigtigfte Actſtykker i den franfe Re⸗— 
volutionshiſtorie og uundværlig, for Hiſtorieſkriveren af 
den ſtore Cataſtrophe, Europa har undergaaet i ſit Ude 
vorteg og Indvortes fra den franſte Revolutions" Be— 
gyndelſe. 

Maonk (George), Hertug af Albemarle, var føde 
2608 i Pothendge ved Torrington af anfeete Forældre 
og udmærfede fig i den engelſte Konge Carl Ifteg Armee, 
Efterat han var bleven fangen af Fairfax og havde tils 
bragt adffillige Aav i Tower, fik han Commandoen over 
et Regiment mod de catholffe Irlender. Efter Carl 
1ftes Henrettelſe commanderede han Cromwells Tropper 
i Skotland og undertvang dette Land. J Krigen mod 

Holland tilfægtede han fig 1653 en Stier over den hok— 
lande Flaade, hvor Tromp faldt. Efter Cromwells 
Død 1658 [od Monk hans Søn Richard proclamere til 
Protector. Carl 2den, fom kjendte Monks Tænfemaar 
de, ſtrev ham til og opfordrede ham til at være virkſom 
for ſig. Stray befluttede Monk, igjen at fætte denne 
Fyrſte paa Thronen. Han tog hemmeligt fine Forholds⸗ 
regler, fatte fig 1660 i Spidfen af en ham hengiven Ar⸗ 
mee, adfpredte Cromwells tilbageblevne Tilhængere, 
drog ind i London, hvor han opløfte Parlamentet og 

& 3 
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fammenfalåte et andet, hvorpaa han gjorde fit Foreha⸗ 
vende befjendt. Man modtog ham med Enthuſiasmus. 
London erÉlærede fig til Carls Fordeel. Monk [od hem 
proclamere til Konge og gif ham imøde ved Dover, Den 
taknemmelige Carl udnævnte ham derfor fil General for 
fine Armeer, Storftaldmefter, Statsraad, Skatmeſter 
og Hertug af Albemarle. Monk vedblev at gjøre Kon⸗ 
gen de vigtigſte Tjenefter indtil Døden 1679 gjorde Ende 
paa hans Virkſomhed. Han blev begraven i Weſtmin— 
ſter. Hans politiffe og militære Jagttagelſer, ſtrevne 

” paa Latin, have ingen fynderlig Verdie. Hans Gemal⸗ 
inde, der var udmærker ved Aand og Kundffaber, har ef—⸗ 
terladt Poefier, ſom med Henſyn til Harmonie og et hels 
digt Udtryk af velvalgte Tanker, ei ere uden Fortjenefte. 
De bleve udgivne efter hendes Død. 

Monnier (Pierre⸗Charles Le) en berømt Aſtro⸗ 
nom, Medlem af Afademierne i Paris, London og 
Berlin, blev født den 2ode Nov: 1715 i Paris, vifte 
tidligt en afgjort Lyſt til Aſtronomien, gjorde alerede é 
fir 16de Aar Sagttagelfer over Saturn og overgav i fie 
20de Aar Pariſes Videnſtabers Akademie fin: Nouvelle 
figure de la lune avecla description de ses taches, 
hvorpaa det udnævnte ham til Medlem. J Aaret 1735 led⸗ 
fagede han Maupertuis paa hans Reife til Lapland. Med 
Lord Macclesfield iagttog han i Skotland den 25de Jus 
li 1748 den ringformede Maaneformørfelfe og maalte 
der førft Maanens Gjennemſnit paa Solſkiven ſelv. J 
Aaret 1750 trak han paa Ludvig 15des Befaling en Mes 
ridian igjennem Lyſtſlottet Bellevue hvorfor han erholdt 
en Gratification af 15000 Livres, ſom han anvendte til 
Anſkaffelſen af aftronomiffe Inſtrumenter. Han ftod 
dverhovedet i ſtor Anfeelfe hos Kongen, ſom bivaanede 
hans Jagttagelſer, og, blandt flere Gunſtbeviisninger 
havde foreret ham et Huus, ſom han beboede indtil Res 
volutionen, med en 8 Fod hoi og 6 Fod bred — 
blok til at ſette hans Muurgvadrant paa, med hvilken 
han i 40 Aar anftillede Jagttagelſer. Le Monnier var 
Lalandes Lærer, men levede tilſidſt i Fiendſt ab med ham. 
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Dog falede Lalande ſtedſe om ham med den høiefte Agtel⸗ 
fe og Taknemmelighed. Jovrigt var han af et heftigt 
Sindelaug og egenſindig. Saaledes har man førft efter 
hans Død fundet adffillige intereſſante Manuſkripter, 
fom han, trods alle Opfordringer ftedfe vægrede fig ved 
at udgive, ja endog truede at brænde. Deriblandt er 
hans Stjernefortegnelſe, hvis Plan han alerede havde 
forelagt Akademiet. Han var ufortrsden i Arbeide og 
levede gandſke for fin Videnſtab, der ſtylder ham betyder 
lige FremfÉridt. Han har førft beſtemt Forſktjelligheden 
af Straalebræfningen Sommer og Vinter, forbedret 
Soltabellerne og Stjernefortegnelſen, beſtemt Eclipti— 
kens Skraahed og Paris's Polhoide. Han indførte i 
Frankerig det af Graham opfundne engelffe Inſtrument 
til at iagttage Gjennemgange, og beviſte de ved Jupi—⸗ 
ters Tiltræfning frembragte Uſevnheder ved Saturn. 
Han har og gjort nyttige Opdagelfetog ſtrevet intereffans 
te Varker for Søfarten og andre med Aftroncmien i 
Forbindelfe faaende Videnſkaber. Han døde 1799. 

Monochord, eet med een Streng (deraf Navnet) 
forfynet, indvendig huult Inſtrument, omtrent 15 Alen 
lang og 2. Alen bredt, hvorpaa ved Hjelp af Cirter 
len og en bevægelig Stol, Tonens Hoide og Dybde fan 
findes og udmaales efter Forholdet af den afs og tiltagens 
de Lengde. Denne Streng kaldte de Gamle Canon, 
Et ſaadant Monochord fan eg have tre eller fire Strenge, 
for efter enhver Strengs noie afmaalte Længde, at have 

Grundtonen med fin fulde Harmonie, ligefom man og 
for den bedre Klangs Skyld forfyner det med en Reſo—⸗ 
nansbund og med Tafter til Anſlagen. Brugen af dette 
Inſtrument, hvis Opfindelfe tilſtrives Pythagoras, tjes 
ner ifær til Berigtigelſen af Intervallerne, hvis Afſtand 
udgjør mindre end en halv Tone, ſtjondt her før Stor— 
ftedelen den ved ovennævnte Stols Omflytning frembrag⸗ 
te Inddeling af Strengene mere ſynes at tydeliggjøresg 
Forſtanden end ved dens mærfelige Afftand fra Hoide til 
Dybde blive følelig for Hsrelſen. — Jøvrigt har og den 
faa kaldte Trompette marine Navn af Monochord. 



324; Mon 

Monochromer, monochromatiſte Billeder ere 
eensfarvede Malerier. De udgjore det ſimpleſte eg ælde 
ſte Slags Malerier, og man betjente fig forſt ifær af den 
røde Farve ſom den meeſt paafaldende. ; 

Monodrama er for fin kunſtige Characteers 
Skyld, ſaavel fra Poeſiens ſom Muſikkens Side aldeles 
eet og det ſamme ſom Melodrama og Duodrama. Me⸗ 
lodrama kaldes Monodrama naar det foreſtilles af een, 
Duodrama, naar det foreſtilles af to Perſoner. J poes 
tiſt Senféende bliver den Vanſkelighed at give Melodras 
met en virkelig dramatiſt og indtil Enden ftedfe ſtigende 
Intereſſe, fra meget betydeligere og næften uoverſtigelig 
ved Monsdramery hvori den hele Handling fun er inds 
ſtrenket til en enkelt Perſon, fordi man, ſom alerede 
ev viiſt i Artiklen Melodrama, har feet fig nødt til, ved 
dette Slags Skueſpil, iftedet for den active dramatiſke 
Handling at betjene fig af en blot paffiv lyriſt Gradfolge 

af Fornemmelſer og Kolelſer, hvorved man i det mindſte 

nogenlunde holdes fFadesløs for Mangelen paa egentlig 
dramatiſt Intereſſe, naar Fremftillingen af diſſe Folel⸗ 
fer i fig felv er conſequent, og ei i aabenbare Modfigels 
fe med de Erfaringer, Pſychologien giver og, See vis 
dere herom Art. Melodrama. 

Monogamie fee Polygamie. 

Monogram (signum, manus propria, chifre) 
"er, tegentlig diplomatiſt Forſtand, en Figur, der uds 

trykker alle (eller og fun nogle) enkelte Bogſtaver af eet 
eller flere, Navn, Titel 20; beregnende Ord, ftillede i førs 
fejellig Orden. De brugtes paa Mynter, Faner, Vægs 
ge og Tapeter, paa Segl og i Dokumenter, af hvilfe 
forſtjellige Slags Brug den pan Mynter var den ældfte 
og den i Dokumenter, hvoraf ei alene geiftlige og verds⸗ 
lige Fyrfter , men og Notarer og Magiſtratsperſoner 6e- 
tjehte fig, var den yngſte. Det førfte hidtil befjendte 
Monogram er af den oſtgothiſte Konge Theodorid (493, 
526); men dens veſtandige Brug indførtes førft ved. 
Carl den ſtores Exempel, ſom ftedfe betjente fig af dem 
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og gav dem en ſtjonnere Form; de vedligeholdt fig i alle 
de Lande, der havde hørt til det fore Franke⸗Rige, i fle? 
re Aarhundreder indtil de gandſte gik af Brug i det rate 
Aarhundred formedelſt Forretningernes forandrede Gang. 
Lengſt vedligeholdt de fig i Tydſtland, hvor de forſt fors 
meligt afſkaffedes 1495 paa Rigédagen i Worms. Læren 
om dette Slags Monogrammer er af ftørfte Vigtighed 
ved Forklaringen og Critiken over Middelalderens Min— 
desmerker og Dokumenter og danner derfor en egen Deel 
af Diplomatiken. Senere har man overført dette Ord 
pan alleflags Navnechifre, Træf og andre Tegn, hvormed 
Kunſtnere, fornemmeligt Malere pg Kobberſtikkere have 
betegnet deres Arbeider. En meget brugbar, ſtjondt 
langt fra ei fuldſtendig Samling, Afbildning og Forkla⸗ 
ring af de ſidſte findes i Ish. Fried. Chriſts Anzeige und 
Auslegung der Monogramatum ꝛc. Leipzig 1747, 8. 

Monolog kaldes i Skueſpilkunſten den Tale, ſom 
en Skueſpiller holder med fig felv og er modſat Dialogen 
hvori flere Perfoner tale med hverandre. Da ber i, 
Dramerne fan gives Situationer, - hvort de handlende. 
Perſoner et kunne yttre de Tanker for hverandre, fom 
Tilhorerne nodvendigt maae vide for af finde Sammen⸗ 
hæng i Begivenhederne: faa have Dramatikerneẽ feer fig i 
den Nødvendighed at opfinde Monologerne for ſaaledes 
at gjøre Stykket forſtaaeligt for Tilffuerne. Saa længe 
den Critik var herſkende i Wſthetiken, hvilken havde 
gjort fig ben egentligt materielle, quantitative Sandſyn⸗ 
lighed til Lov, var man tilbsielig til af bryde Staven over 
Monologerne, i fig felv og idet Hele tagne, omendſt ſondt 
man ei kunde andet end nødtvungen ſtſenke denne eller 
hiin Monolog fit Bifald f. Er. den af Shakeſpare i Hams 

let. Det var nemlig Intet nſadvanligt, af ſee fine 
Critiker, ved, Monologens Forkaſtelſe gaae ud fra den 
Grundſetning, at Ingen i det virkelige Liv kunde tankes, 
at holde en fortſat, Sider lang Samtale med fig ſelv, 
og at fun den hoieſte Grad af Lidenſtabelighed var iſtand 
til, af fine Folelſers Fylde ubevidſt at fremfrøde er War 
Ord af ſig. "Derved have hine Critiker viſt nok ei fænft 
pan, af. det dog virfeligt et kan kaldes at bersve Naturen 
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fin Net, naar man lader de Tanker og Følelfer,- fom fo⸗ 
regaae i Sjelen, udtales og fandfeliggjøres ved Tungen , 
da det i Naturen dog virkeligt vilde Feet, hvis der udvoøre 
tes fra var givet nogen Anledning dertil. Men nu er 
den Nødvendighed, ifølge hvilfen man udtrykker fine 
Folelſer i Ord eller indflutter dem i fit Hjerte, ”ingen ubes 
tinget (i hvilket Tilfælde viſt nok Kunſten ei.turde vove 
paa det Modſatte deraf), men en i egentlig Forftand ved 
gandſke løfe udvortes Anledninger betinget Nodvendig— 
hed; og det er netop Pligt ved enhver Kunftbeftrædelfe, 
iſtedet for det Betingede, der. viſt nok fan findes i Natu—⸗ 
ren, ſom ei gaaer frem efter Kunſtgrundſetninger, at 
fætte det Strengt ; Ubetingede, fom er et Criterium pag 
alt hvad der hører til Kunſt. Omendſtjondt altſaa Mo⸗ 
nologerne, ſtrengt tagne, ſom Monologer ei findes i Na⸗ 
turen, faa kunne de dog begvemt blive en Gjenſtand for 
den dramatiſke Kunft, fordi: den tilfældige Anledning 
at have nogen hos fig, ſom man funde meddele; fine Tan⸗ 
fer, dog ei fan være noget Forbud mod Muligheden et 
fremfige ſamme lydeligt for fig felv. Og ſaaledes er deg 
virfeligt. Den dramatiffe Kunſt maa forſt for at ſtaffe 
Publifum den nødvendige udvortes Tydelighed, og for 
det andet i fand Kunſtner-⸗Betydning betjene fig af Mos 
nologer for af naae fit yderfte Maal. Men, ſkjondt 
faaledes Monologernes Mulighed og nødvendige. Brugs 

barhed ſynes af være godtgjort, fan man paa den anden 
Side ei andet end tilftaae, at mange dramatiffe Forfat⸗ 
tere have drevet en væmmelig Misbrug med Monologers 
ne og brugt dem til at erftatte deres Mangel paa Talent 
og Aandsfattigdom. Thi dette ſynes vift nok lettere at 
udfinde nogle ubetydelige, med Intet i Forbindelſe fags 
ende og til Intet figtende Udraab og lægge diſſe Munden 
paa en dramatifE Perſon, end af opfinde Indholdet af en 
Samtale, hvori de gjenfidige Ideers Meddelelfe dog fore 
udfætter et Slags friere Kunſtbehandling. Da nu tillis 
ge diſſe Monologer, for faavidt nemlig den udvortes faa 
nødvendige Afverling er berøvet dem, i det: Hele tagne, 
ei kunne vekke den Fornsielſe, fom fan opnaaes ved den 
egentlige Dialog, faa følger deraf, at felv de genialefte 
Drammatiker bør betjene fig af dem med viis Sparſom⸗ 
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hed, og maae, naar de engang ſtulle anvendes, give dem 
den nødvendigfte Henſigtsmasſighed og den muligfte 
indvortes SGammenbheng, for ei deraf at ſtabe uvaſentli— 
lige Ting, der ei ftane i Forbindelſe med noget og ei tje⸗ 
ne til andet Maal, end at lade Tilffueren tabe Sams 
menhengen og Intereſſen i. Fremſtillingen og følgeligt 
kjede ſig. Der gives nogle Monologer, ſom funne tjene 
til Mønfter, hvorledes man maa behandle ſaadanne Sce⸗ 

ner f. Gr. den berømte Monolog hos Hamlet: Ar være 
ellerej (to be or not to be), de to befjendte Monos 
loger i Schillers Orleanfe Pige og Marie Stuart. J 
Kunſt⸗Henſeende bør endnu maaſtee erindres, at Monos 

logens Indhold for at vakke den tilborlige Intereſſe hos 
Publikum, maa være mere af dramatiſk end lyriſt 
Natur. 

Monomotapa, et Rige, der udgjør den nordli⸗ 
ge Deel af Kyften Sena i Oſtafrika. Det er frugtbart 
i fir Indre, ſtjondt det har ſtore Bjerge.  Indbygs 
gerne ere Negere af Middelftørrelfe, men behændis 
ge og krigerſte. Monarchen byder over flere Nas 
bofyrfter, men var dog fordum langt mægtigere end 
nu. J Begyndelfen af der 16de Aarhundred indbefattes 
de det Staterne Quiteve, Manica, Sabia og Inhabana. 
Mongas, ſom ogſag hørte dertil, er for længe ſiden ads 
ſkildt derfra. Sofala rev fig løg 1507. Monomotapa 
har en tidlang betale Tribut til Abyſſinien. J Aaret 
1570 opdagede Portugiſerne Bjergværferne i Manica 
og 1641 beſatte de en Deel af Riget og Cuama. Det 
er: næft Sofala den rigeſte Guldgrube for Portugiſerne, 
fom derfor og have en heel Rekke af Colonier der. Det 
vigtigſte Folf i Monomotapa er Mokaranji. Af Gudebil— 
leder finder man intet Spor hos dem. 

Monopol. Derved forffaner man en af Staten, 
en vis: Perſon meddeelt Tilladelfe udelukkende og alene 
at drive, en Handel eller Neringsvei. Slige Manopos 
lev bleve fordum oftere meddeelte end nu, deels i Handelen 
deels i Manufacturer og Fabrikker. De funne gjelde 
enten for viſſe beſtemte eller ſom man udtrykker fig for evi⸗ 
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ge Tider. De” førfte kunne i viſſe Tilfælde forſvares. 
Saaledes kan et Monopol, meddeelt paa nogle Aar virke 
meget velgjørende til at aabne en nye forhen ukjendt 

Handelsvei, ligeſom og nye Fabriker eller nye vigtige 
Opfindelſer ved flige Monopoler letteſt kunne bringes i 
Gang: Dog maa Regjeringen herved bruge den ſtorſte 
Forſigtighed ved Monopolers Meddelelſe. De evige 
Monovoler ere ſtedſe hoiſt uretfærdige, ei alene mod de 
andre Neringdrivende, ſom de udeluffe, men felv imod 

alle sovrige Statsborgere og virfe meget fordærveligt pan 
et Lands Nationalrigdem. ” ; 

Monophyſiter kaldes Tilhængerne af det Partie 
blandt de Chriſtne, fom efter den idet ste Xarhundred 
opkomne og ifær i Xgypten gjeldende Sprogbrug fun 
antoge en menneſkebleven guddommelig Natur i Chriſti 
Perſon og forftod at ſtaffe denne Sprogbrugs Orihodorie 
Bekreftelſe paa den ſaakaldte Roverſynode i Epheſus 
440. Deres Formand Eutyches, en enfoldig Ardimane 
drit, og allede, fom fulgte ham, bleve derimod fordøms 
te ſom Kjettere paa Kirkeforſamlingen i Chalcedon 45 1. 
Dog blev ei Striden afgjort ved dette Conciliums endnu 
i Occidenten gjeldende Beſtemmelſe, at ber i Chriſtus ere 
fo Naturer forenede, uden Blanding, Forvandling eller 
Adſtillelſe, til cen Perfon eller Subſtans. Den aſiatiſke 
og æanptiffe Clerus var for det meſte monophyſitiſk findet, 
hvorimod den occidentalſte forfægtede den chalcedonifte 
Kirkeforſamlings Beſtemmelſer. Keiſer Zenos 482 uds 
givne Beſtemmelſe, Henotikon falder, var ei iſtand til 
at forſone dem, og efter en langvarig tit blodig Strid 
maatte den orthodoxe Kirke finde fig tf, af, Monophyſi⸗ 
terne formeligt fEildte fig fra dem. Der findes ' derfor 
endnu fire monophyſitiſte Partier blandt de orientalſke 
Chriſtne: Armenier, Jacobiter, Copter eller æg pp. 
tiſte Chriſtne og Abyſſinier (ſammenlign diſſe Art.). 
Beflægtet med denne Strid var det i Begyndelſen af dec 
7de Aarhundred opfaftede Spørgsmaal, om den i Chris 
ftus forenede Guddem og Menneſkehed fun havde cen 
eller to Villier. Ogſaa herover opfom en Strid,» ſom 
Keiſer Conſtans ved fin Beſtemmelſe, Typus faldet, fors 
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gjeves ſogte at bilægge, Den truflianfte Kirkeforſam⸗ 
ling i Conftantinopel 680, der antog at co Villier vare 
virkſomme i Chriſtus, fordi jan havde to Naturer, fors 
kjettrede vel Monotheleterne eller Tilhængerne af Læren 
om een Billie, men kunde dog et hindre at Maroniternes 

Sect dannede fi fis af deres Levninger, (See Arr. Mas 
roniter). 

Monotheis mus er een eneſte Guds Antagelſ⸗ og 
Tilbedelfe modſat Fleerguderiet (Polytheismus). Skrif— 
tens (Bibelens) ældfte Beretninger og de aldſte Natio— 
ners Traditioner lade os betragte denne Religion ſom den 
ældfte og oprindelige. Den moſaiſte Beretning taler 
nemlig om Gud, Himmelens og Jordens Skaber; og 
Braminernes Lære om eet enefte guddommeligt Væfen 
over de fre andre Hovedguder, hvilfe ligefom fun ſtulle 
anſees for tre Hovedfræfter af den ene hsieſte Gud, nems 
lig Parabrama, hvilfen den ſtildrer meget reen og fulde 
kommen med alle Guddommens Pradikater. Ogſaa 
Chaldæerne antoge, foruden det Lys, de ſatte imod 
Mørfet, endnu et hoiere uoptundet Lys, ſom er evigt, 
almægtigt, viiſt og godt, og af hvilket førft det legemlige 
Lys fremgik. Perſerne fatte deres Mithras over Oris 
muzd og Ahriman, ſom høiefte Gud, en befjelet og fors 
nuftig Ild, hvis Straaler gjennemftrømme hele Verden 
og ere concentrerede i Solen ſom deres Middelpunkt. 
Deo soli et invicfo Mithræ var Indſkriften paa dens 
Tempel. Selv Wgypterne havde i deres Fictou et hoiere 
Grundvaſen i det mindfte for deres hemmelige Religion. 
Alle diſſe forſtjellige Mythologier anføre blandt den Hær 
af Guder, hvormed de befolfe Himmel og Jord, ftedfe en 
Hoieſte meer eller. mindre beſtemt tegnet, udmærfer frems 
for alle de øvrige. Men overalt fee vi i diſſe Mythologier 
Guderne lidt efter lidt formere fig, ligeſom Menneſket 
lidt efter lidt ftedfe afveeg mere fra den ſimple og oprinde⸗ 
lige Aabenbaring og tabte fig i den ſandſelige Beſtkuel— 
fes Mangfoldighed. Men uden at fee hen til diſſe hiſto⸗ 
riffe Antydninger, er Mennefket beſtemt til Sandhed, 
og Sandheden, ei Vildfarelſen, der alerede forudfættee 
hiin, er i fine Overbeviisninger det Oprindelige og For⸗ 
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ſte, fordi den er ſimpel og udbreder fine Straaler overalt, 
fom der Lys, der gjennemftrømmer Verden. Menſi at 
opfatte Sandheden foer Menneſkene vild, . naar de fors 
føgte at tænke fig Guddommen enten i Billeder eller i 
Begreber. Det forſte var den tidligere i den gamle 
Berden udbredte Vildfarelſe, fordi Sandſer og Phantas 
fie tidligere hæve fig til Herredommet, og deraf frems 
fom den i den gamle Verden herſkende Polytheismus, 
Afguderie og Afgudsdyrkelſe, der yttrede fig, i Forgudels 
fen af det Legemlige, ſom Hedenſtabets Hovedcharacteer, 
hvorfor Alt fremkom, ei ved det hellige Almagts Ord, 
men ved Avlinger, ſom felv i den græffe Mythologie; 
men Polytheismens Forſtjellighed rettede fig efter Nar 
turbeſkuelſens ForÆjellighed og Nationernes Charac⸗ 
teer. Selv i diſſe Vildfarelſer kunde Sandheden et 
gandſke forfvinde. Spor af ſamme fee vi i de ovenanforte 
Beretninger, i Oprettelſen af Altere for ubefjendte Gus 
der, i de hedenſte Philoſophers fra Folketroen afvigens 
de Lærdomme f. Er. Platos og mange fenere Platoni⸗ 
kers, den ægyptifte Philoſoph Pſammons Lære, hvilken, 
efter Dlutard i Alexanders Levnet foredrog den med 
Chriſtendommen gandſke overeensſtemmende Lærdom, at 
Gud er alle Menneffers felleds Fader, der volger de 
bedſte blandt dem til fine Børn. Men endnu. Infers 
Spor finde vi i Hebræernes Hiſtorie, hvilke, trods de 
mangfoldige Vildfarelfer, hvortil de iſer foranledigedes 
ved det dem omgivende Hedenffab, dog vedligeholde 
Sagnet om een enefte Gud, Himmelens og Jordens 
Skaber, indtil Chriſtendommens renere og. mere omfats 
tende Monotheismus udviflede fig af deres endnu noget 
indſtrenkede Synsmaade om Jehovah, hvem de for 
Srørftedelen fun betragtede og tilbade fom det udvalgte 
Folks Stammegud. Muhamedanerne antage og Mono: 
theismen, der dog har naaet en boiere Uddannelfe i 
Chriſtendommen, hvis Lerdomme erkjendes af den nyere 
Verdens meeſt cultiverede Folk. 

Monotonie. Bed dette Ord forftaaer man egentligt 
Tonens Eensformighed i den mundtlige Tale eler Mangel 
paa Stemmens Modulation, der maa være forſtjellig efter 
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Gfenſtandenes og Affecternes Forffjellighed. Denne Feil 
findes hos Individuer ſaavelſom hos hele Nationer og er 
;fædvanlig en Følge afSprogorganernes Forſtjellighed eller 
af en Mangel i Folelſens Livlighed. Saaledes bebreis 
der man Individuer og hele Nationer, art de tale i en 
fyngende eller fEjerende Tone. Hvis Monstonie i 
denne Betydning alerede i den fædvanlige mundtlige 
Tale er ubehagelig, faa er det dog en langt mod bydelis 
gere og mere paafaldende Feil i den egentlige mundtlige 
Veltalenhed." J Franferig bebreidede man før Revolu— 
tionen, iſer Parlamentsralerne en vis conventionel Mos 
notonie i deres mundtlige Foredrag. Hos os finder den 
ei fjelden Sted paa Predikeſtolene. Denne Feil paafals 
der meeft, naar den pttrer fig i Eensformighed i Perios 
dernes Slutningsfald. Det er en Jagttagelſe at de 
fleſte Børn ved deres førfte Leſesvelſer ligeſom af Natu—⸗ 
ren ere tilbgielige til Monotonie. — J en anden herfra 
abſtraheret, et mere phyſiſt, men aandelig Betydning bes 
feaner man ved Order Monotonie i de fFjønne Kunſter 
og Bidenffaber en vis Eensformighed i Maneren, der 
yttrer fia i Gjenſtandenes Behandling Ogfaa i denne 
Betydning har man dadlet faavel hele Nationer ſom ens 
felte Kunſtnere og Skribentere for Monotonie. J 
Grunden gives der yderſt faa Skribentere, ſom den 
Daddel ei træffer, da vel mange beſidde Fleerſidighed i 
Kundffaber eller Talenter, men fun Faa hiin Fleerſidig⸗ 
hedi Genie, hvorved man alene undgaaer Monotonie. 
Saa hyppig Monotonie altfaa i Grunden er, faa bliver den 
dog intereffant hos en Kunſtner eller Skribent af et eenſi⸗ 
digt Genie, medens den fun bliver en Feil hos dem, der 
uden Genie ftedfe komme tilbage til viſſe Yndlingsbille⸗ 
der, Yndligsudtryk, Yndlingsvendinger, paa en vis 
Yndlingsmaneer. Man har bebreidet hele Nationer og 
enkelte Grene af Liferaturen f. Er. den franſte Comoedie 
Monotonie. Men ved intet Slags Dom bør man være 
forfigtigere end denne, da der udfordres uendelig megen 
Rand, Smag og ngiagtig Kundſkab omen fremmed Lø 
ferarur for blot at berore Bebreidelfer af dette Sla; $ 
uden at giøre- fig latterlig i deres Pine, der ere fødte 
Kjendere af denne Literatur. 
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Monro (Alexander) een af de beromteſte Anato⸗ 
mer, var Søn af en Chirurg, der nedſtammede fra en 
gammel Familie i Sfotland. Ham blev født 16974 
London, og blev bragt til Edinburg af Faderen, hvor 
denne udøvede fin Kunſt; ſiden blev han fendt tilbage 
til London, hvor han førte Cheſeldens anatomiſte Fore⸗ 

lesninger. Derpaa gif har. til Paris og 1718 til Ley⸗ 
den, hvor han ftuderede videre under Boerhaves Veiled⸗ 
ning. Ved fin Tilbagekomſt til Edinburg blev han ans 
fat fom Lærer i Anatomien ved Chirurgernes Selffab og 
1721 ſom Profeſſor fammeftedé. Han hævede ved fit 
klare øg fatrelige Foredrag og ved fine gavnlige Sfrifter 
Anatomiens Studium til Grundvold for al medicinſt 
Viden. Af hans for de Studerende beſtemte Osteology 
or Treatise of the anatomy of the bones udfom (fra 

1726) medens Forfatteren levede 8 Oplag. Den blev: 
ogſaa ofte overſat f. Er. af Sue paa gran og leds 

" faget med Kobbere. Monro blev ogſaa valgt tir Medops 

* 

ſynsmand ved det nyeoprettede offentlige Hoſpital og til 
Sekreteer ved et literairt Selſtab af Leger, i hvis Be⸗ 
kjendtgjsrelſer (Medical essays and observations by 
a society at Edinhurg 1732 &c, 6 Vol.) han hav⸗ 

de betydetig Deel ſaavelſom i Essays physical and li- 
terary af det udvidede Selſtab, hvis Bicepræfident han 
var. Han beſad et færdeles Talent for den practiffe Deel 
af Anatomien og den dirurgife Praxis. Efter en 40 
aarig Beſtyrelſe af ſit Lereembede, fratraadde han fit 
Profeſſur (1759) til Fordeel for fin Søn Alexander og 
holdt fra den Tiv blot cliniffe Ferelægninger. Hans 
ſidſte Verk var An account of the success of ino- 

culation in Scotland. Han var Medlem af mange 
inden; og udenlandſte lærde Selſtaber, tillige Directeur 
ved Banken i Skotland og Fredsdommer, yderft punkt⸗ 
lig i fine Kalds Pligter, ædel og følgeværdig i fine Pris 
vatforhold.. Han døde 1767. Hans Varker udkom 
i et Ovartbind, famlede af hans Søn Alerander Monro 
(Edinburg 1781); Monros Levnetsbeſkrivelſe er famme 
forudſendt af hans anden Søn Donald Monro, der var 
practiferende Læge i London og ligeledes udmerket ſom mes 
dicinſt Forfatter, Alexander Monro den yngre har fiden 
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1783 udgivet adftillige ifær anatomiffe Varker af ſtor 
Vardie. 

Mons eller Bergen, en temmelig betydelig Stad i 
Provindſen Hennegau i Kongeriget Nederlandene, ligs 
ger i en moradſig Egn ved Floden Treuille. Den er 
gammel, har mange ſmukke offentlige Bygninger, ſom 
et Slot med en Have, Toihuſet, Sfefuitereollegiet , 4 
Kirker, og 28000 Indb., der nære fig af Manufacturer 
og Handel med Korn, Havefrugter, Hør, Humle, 
Lærreder, Klæde, Kniplinger ꝛc. Her ere gode Lerreds⸗ 
og Kniplingsmanufacturer, Strompefabriker, en Glas⸗ 
hytte og et Marmorbrud. 

Monſieur, en Titel, ſom uden Tilſetning gis 
ves Kongen af Frankerigs ældfte Broder. Ogſag Kon— 
gen tiltales af ſine Born og Borneborn med denne 
Titel. 

Monſigny (Pierre-Alerandre (hvem. man kunde 
falde den franffe Sacchini), er følt 1729 i den forrige 
Provinds Artois, " Han kom meget ung til Paris, og 
hans Forældre beſtemte ham til Finansfaget. Jen Al⸗ 
der af 19 Aar blev han anſa i Geiſtlighedens Regnings⸗ 
bureau, men det i ham blot ſlumrende Genie for Muſik⸗ 
ken vaagnede pludfeligt, da han bivaanede en Foreſtilling 
af Pergoleſis Serva Padrona. Han befluttede udeluk⸗ 
kende at opoffre fig til Muſikken og ſtuderede Compoſitio⸗ 
nen under Giannotti. Alerede efter fem Maaneder ents 
[edigede Læreren ham fom en Difcipel, der havde udlært. 
Men hvor forbauſedes Gianotti, da Yndlingen ved Af⸗ 
ſkeden vifte ham Operaen Les aveux indiscrets, ſom 
han havbe componeret uden at fige ham et Ovd. Gian⸗ 
notti, fom prøvede dette Arbeid, erkjendte trods de mans 
ge Feil, Geniets Stempel deri og bad Monſigny meget, 
at gjøre ham en goræring deraf. Men Forfatteren vilde 
ei overlade ham den, og tre Aar effer (1759) bragte han 
fin Opera gandffe omarbeidet paa Theatret. Opmuntret 
ved det Bifald, han erholdt udgav han 1760 Le Mattre 
en droit og Le Cadi dupé, Den nydelige Opera: 
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On ne s'avise jamais de tout, der udkom 1761 
fuldendte den muſikalſke Revolution paa Theatre de la 
Foire, ſom dengang antog Navn af den italienſke Opera. 
Monſigny forfærdigede derpaa i Forbindelſe med Sedais 
ne følgende Verker, ſom kronedes af det meeſt glimren⸗ 
de Held: Le roi et le fermier; Rose et Colas; 

Aline, reine.de Golconde; L'isle sonnante; le 
déserteur; Le faucon; Felix ou l'enfant trouvé, 

' Med Favart havde han 1755 givet La belle Arsène. 
Din 22de Sept. 1798 fom den franſke Republiks Nyt⸗ 
aarsdag, nød Monſigny tilligemed Cherubini, Leſueur 
og Martini den Wre, at han paa Marsmarken blev ude 
raabt ſom en udmarket Tonekunſtner, førft af Direeros 

riet og derpaa af Herolder. Imidlertid ville dette ofs 
fentlige Beviis paa Agtelſe fun have fEjenfet ham liden 
Troſt i hang ved Revolutionen frembragte flette Forfats 
ning, hvis man ei tillige havde tilbudet ham en Penſion 
af 2400 Livres paa Livstid. J Aaret 1800 erholdt han 
ved Piccinis Dod dennes Directørpladé ved Confervatos 
rium i Paris. i i 

Monſoons kaldes viffe afvexlende Vinde i de oſtin⸗ 
diſke Vande, hvilke til beſtemte Tider blæfe i en modſat 
Retning. Noglebleſe fer, andre tre Maaneder i et 
vift "Strøg og derpaa ligefaa længe & en modſat Rets 
ning. 

Monſtrans kaldes et Kar af Guld, Sølv eller 
andet, Metal, undertiden og befat med JEdelftene , 
hvori Catboltferne gjemme den indviede Hoftie, og 
ſom opbevares i det. fore Alters Tabernakel (See 
Meffe). 

Monſtrum er enhver Organismus, eller en 
Deel af ſamme, der afviger fra den ſammes Art egne 
Form, altſaa Misfoſtre. Monſtroſe Dyr tillægger man 
almindelig blot anatomtfE eller phyftelogifE Værdie ; fæde 
vanlig er den en Gſenſtand for Modbydelighed. Mons 
ſtroſe Planter (dobbelte Blomſter) derimod ere yndede 
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Sjeldenheder, hvis Frembringelſe Blumiſterne anvende 
al Umage paa at fremtvinge. Hvad de monſtröſe Dyr 
angaaer ſaa kan man bringe dem under to Afdelinger, 
i ſaadanne, ſom mangle en eller anden Deel, og i ſaadan⸗ 
ne, der have for mange Dele. Til de førfte høre fore 
nemmeligt de mennefelige Frugter, ſom man falder 
acephali eller hovedlsſe, og fom have Hjernen "i en 
huudagtig Sak, ifteder for Hierneſkal. Ofte mangler 
Hiernen gandſte, men almindeligt fun ſammes øvre els 

ler forreſte Deel. Til den anden Afdeling fan man ſom 
modſat Extrem henføre dem, der ete undfangne fom , 
Tvillinger, men under deres videre Uddannelſe i Moder— 
livet ere ſtudte ind i hverandre, faa at den ene Frugt, der 
uddanner fig temmeligt uforſtyrret, optager den anden i 
fin Mavehuuling og derved hindrer dens Vert. Det 
andet Foetus fan efter Fodſelen blive flere Aar Fjulti det 
forſtes Liv, men udføres derpaa fom noget Fremmed ved 
et Zaar, deelvis fom Haar, Been, Tænder 26. Here 
hid høre Hiſtorier om Drenge, der have baaret Menne⸗ 
Fre 

Montague (Marie Worthley), den aldſte Datter 
af Evelyn, Hertug af Kingfton, blev født 1690 i Piers 
re⸗Pont, erholdt en clasſiſt Opdragelſe og lærte meget 
ung Greſt, Latin og Franſt. S$ Aaret 1712 formælede 
hun fig med Lord Eduard Worthley og fulgte ham til 
Conftantinopel, hvorhen han gik ſom Geſandt. J hen⸗ 
deg Gemals Fraværelfe kom hun paa der Indfald, at las 
de fig føre ind i Storherrens Harem; hun erholdt denne 
Gunſt under den Betingelſe, at Achmet 3die behandlede 
hende ſom Favoritſultaninde. Synlige Tegn forragdes 
de ſnart Lord Worthley hendes Ubeſindighed. Den fors 
rige Enighed mellem begge Egtefolk afloſtes nu af gjens 
ſidig Utilbsielighed. J Conſtantinopel havde hun ladet 
fin treaarige Søn, hen ſiden faa beromte Særling Edu— 
ard Worthley Montague indpode Kopperne; ved fin 
1718 paafulgte Tilbagekomſt indførte hun Koppeindpod⸗ 
ningen i England eg blev faaledes fit Fedrenelands Vel—⸗ 
gjørerinde, Nogen Tid efter erholdt Aps = fin misfor⸗ 
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noiede Gemal en aarlig Pengeſum af 5000 Pund med 
Tilladelſe at reiſe. Hun beføgte Italien, hvor hun leves 
de for Storſtedelen og vendte forſt tilbage derfra 175 I. 
Sun døde 1762." $ Aaret 1763 udkom de Greve, 
hun havde ſtrevet i Tyrkiet og paa fin Reiſe derhen, i tre 
Bind, hvortil 1768 endnu kom et fjerde. Diſſe inte» 
reſſante Breve anbefale fig i en høi Grad ved Livlighed é 
Fremftilligen og Skjonhed i Stilen og bleve fnart overs 
ſatte i de-flefte dannede europæiffe Sprog. Indholdets 
Troværdighed er dog Dragen i Tvivl af Nogle. Enfulds 
ſtendig meget forøget Samling af Lady Montagues Dres 
ve og øvrige Gærfer har hendes Sønneføn Marquien af 
Bute for fort Tid fiden udgivet under Titel: The let= 
ters and other works of the right honou-able 
Lady Mary Worthley Montague, now first pub- 
lished from her original manuscripts, under the 
diredion of the most noble, the Marquis of Bute 
&c, 5 Bind. De gamle Breve optage deri neppe den 
tredie Deel. De nyere, nu førft befjendigjorde, eve 
ſtrebne fra Aarene 1739 til 1760. Overalt feer man 
QOvinden af dannet, man fan vel fige mandig Aand, 
overalt fælder hun fEarpe og beſtemte Domme. Noſten 
alle hendes Breve røbe hendes lærde Kundſtaber, dog 
praler hun aldrig med dem. At en ſaadan Dames Oms 
gang blev føgt er vel naturligt; hun ſtod ogſaa virkeligt 
i nøie Forhold med fin Tids ffjønne Mander, fornemmes 
ligt med Pope. Men dette Venſtab forvandlede fig ſiden 
til det bittreſte Fiendſtab, Hvortil Anledningen ei er 
nøie bekjendt. Sandſynligt fane en Hovedgrund i Pos 
pes ſmaalige meget pirrelige Forfengelighed og i politiſke 
Meningers Forſkjellighed. J øvrigt indeholder hiin 
med mange Facfimiler af berømte Mænd prydede Udgave 
ogſaa adffillige Breve af Pope, hvilfe dog ſom overhoves 
det alle Breve af denne i en anden Henſeende fortrinlige 
Skribent, dog ftaae langt under Lady Montagues, der 
dog ei havde. beftemt fine til Trykken. Derimod ere 
hendes Digte og alt hvad der udgjør den anden Halve 
deel af det ste Bind i den nys Samling af ingen Des 
tydenhed. 
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Montaigne (Montagne, Michel de) var fodt 
1538 paa Slottet af ſamme Navni Perigord. Hans Fas 
der Pierre Eyquem, Herre af Montaigne, der blev valgt 
til Maire af Bourdeaux, anvendte en ſerdeles Omſorg 
paa hans Opdragelſe. Alerede hans Barndom forraade— 
dede lykkeligſte Anleg, og hans Fader uddannede dene 
paa enhver Maade. Saafnart Drengen blot funde tale, 
overgav han ham til en Tybſker, der beſtandigt talte Las 
fin med ham, faa at han alerede ien Alder af fer Aar 
fuldkommen forftod dette Sprog. Man undervifte ham 
derpaa i det Greſke, ligeledes paaen Maade, der ſpa⸗ 
rede ham al Anftrængelfe og Beſperlighed derved. Hans 
Fader drev fin Opmarkſomhed for ham til det Yderfte ; 
han [od ham om Morgenen blot vakke ved muſikalſtke 
Jaſtrumenter, i den Mening, at den pludfelige Vaagnen 
var fEadelig for Borns Aand. Montaigne bevifte ogſaa 
allevegne den ommeſte Agtelſe for fin Faders Minde. 
Han giemte omhyggeligt de Møbler, fom han havde 
havt i Brug, og bar, naar han reed, sen. Kappe, der 
havde tilhørt ham, „ei, fom han fagde, af Begqvemmes 
lighed, men af Velbehag. Jeg troer at indhylle mig i 
ham?“ $ en Alder af 13 Aar havde han fuldendt fine 
Studier paa Collegiet i Bourdeaux under Crouchy, 
Buchanan og Muret. Hans Fremſtridt under diſſe lære 
de Mend maatte være meget hurtige. Hans Fader havs 
de beftemt ham til Dommerembedet og giftede ham med 
Francoife de la Chaſſaigne, Datter af en Parlaments⸗ 
raad i Bourdeaux. Montaigne beflædede nogen Tid et 
lignende Embede, men opgav det fiden af Ulyſt. Menes 
neſkekundſtab var det Studium, ; der ifær tiltraf ham. 
For noiere at iagttage Menneffene gik han paa Reifer. 
Sat beføgte Tydſtland, Schweitz, Italien og blev alles 
vegne modtagen med Udmarkelſe. $ Kom, hvor han 
var 1581 beærede man ham med Titel af romer Bor— 
ger. Aaret derpaa blev han valgt til Maire af Bourdes 
aux, og denne Stads Beboere vare faa vel tilfreds med 
hans Beſtyrelſe, at de 1582 ſendte ham til Hoffet, for 
der af afgjøre deres "Anliggender,  Udentvivl blev han 
ved denne Leilighed pryder med St. —— 

2 
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Baand, uden at han, ſom han ſiger, anholdt derom. Ef⸗ 
fer adffillige Forretningsreifer vendte harm endeligt til fie 
Slot for gandſke at opofre fig Philoſophien. Imidler⸗ 
fid blev Sans Rolighed dog undertiden forſtyrret ved: de 
borgerlige Uroligheder. J fine ſidſte Mar leed han af 
Steenſmerter og Nyreonder, men hang Had til Lægerne , 
og deres Kunſt og hans Tillid til Naturens Lagekraft 
var Harfag i, at han haardnakkent afvifte al medicinſk 
Hjelp. Han dode 1592. Montaigne har ſkildret fig 
ſelv i fine Forſog, men han tilftager fun deri nogle ube—⸗ 
tydelige Broſt og Feil, hvoraf Mangen endog gjør fig til. 
Han tilftaner f. Cr. at han er indolent og doven, at 
han har en meget utroe Hukommelſe, at han hader al 
Tvang. Han fmigrede fig medar fjende Menneſtene, 
og troede bedre at kunne udgrandſte dem unter en Feſts 
Fryd end i en Raadsforſamlings Alvor, Sadvanlige 
Venner kunde han ei have, men ved udvalgte Venner 
hængte han med Lidenſtab. Han ſogte fortrolig Omgang 
med Mænd af Kundſtkaber, hvis Samtaler, fon han uds 
trykker ſig sont teints d'un jugement mur et con- 
stant, et måélés de bonté, de franchise, degaieté et 
damitié, Han yndede og Omgang med fmuffe og fædes 
lige Damer, ffjøndt man derved maatte paſſe paa fig ſelv, 
ifær med den, - lagde han fil, en-qui le corps peut 
beaucoup comme en moi, Phantaſien Betragter 
han ſom en rig Kilde til Onder. „Landmanden, ſiger 
han, har intet andet Onde end det, ſom virkeligt er tilftes 
de; en Anden har tit Stenen alerede i Hovedet før den 
endnu er i Nyrerne.“ Cm Opdragelſen havde han 
Ideer, fom i vore Dage igjen ere bragte paa Taleuden at 
man har nævnt ham. Han vilde af Børnenes Frihed 
fEulde ſtrekke fig baade til der Moralſte og Phyſiſke. 
Svøbnina anfaae han for ſtadelig. Han troede endog 
at vi, naar vi bleve vante dertil, funde undvære alle 
Klæder. Han dadlede en faa ordentlig Levemaade, at 
Legemet blev fat ud af Stand til at taale Beſvarligheder. 
Hans Synémaader over Lovgivningen og Retsbeſtyrel⸗ 
ſen har hans Tid opklaret og vor Tid benytter. Han dris 
ver paa -ftørre Simpelhed i Lovene og Formerne. Han 
bemarker meget rigtigt, at Lovene ofte blive unyttige og 
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ſkadelige ved deres Strenghed: ,, Hvor mange Fordom⸗ 
melſesdomme udbryder han, har Jeg feet, der vare mere 
forbrydere end Forbrydelſen!“ Haus naſten ſtedſe efter—⸗ 
givende Motal var desuagtet i enkelte Punkter meget 
ſtreng. Han forkaſtede den ſpeculative Philoſophie. 
„Hvad for en Philoſoph Jeg og er vil Jeg være det ans 
derledes end paa Papiret.“ Hans Forſaét var ef af inde 
rette fin Alderdom, men fit hele Liv efter hine Forferifs 
ter; hans ZForfæt var ikke „at hefte en Philoſophe Pidſkt 

paa en Døgenigts Hoved eller Krop.“ Oprigtigt nok 
fagde han om fig felv: „Jeg er undertiden forftandig, 
undertiden libertin, undertiden fanddrue, undertiden 
Logner, kydſt, ſtamlos, gaviniid, ødfe! og gjerrig , og 
alt dette, efterfom Jeg dreier mig.“ Han fandt en færs 
deles Korngielfe i at iagtrage og ſtudere Menneſtene i 
Børn og ufordærvede Landmænd. Ligelangt fra dem, der 
holde alt for vift, fandt han Behag i af fremfætte ur 
ligheden ifedet for Paaſtande og oplyſe fin Gjenftand fra 
alle Sider. Hans Devife var, efter den Tids Skik: 
Que saåis- Je? — Montaignes Hovedvark er hans 
Essais, der indeholde en Skat af Leveviisdom. Skri— 
vemaaden er viſtnok hverken reen eller correct, hverken 
nsiagtig eller ædel, men den er ligefrem, kjak, levende 
og energiſet. Store Tanker udtrykkes naivt, og denne 
Naivetet behager. Man fatter Kjerlighed til Forfatter 
rens Characteer, man hører ham gjerne, underholder 
fig gjerne med ham og følger hans forffjellige Menin— 
ger. En aandrig Digter har ſtildret ham i følgende 
Vers ; 

Plus ingénu, moins orgueilleux, 
Montaigne sans art, sans systéme, 
Cherchant 1'homme dans 1'homme méme 
Le connoit et le peint bien mieux. 

Montaigne er maaſtkee den meeſt utvungne Skri— 
bent, man kan finde; han har nogle Indfald over en 
Gjenftand, og nedfÉriver dem, men bliver fan derved 
ført paa en anden Tanke, der ftaaer i den letteſte Berøs 
relſe med hine, forfølger han denne, vender tilbage 
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til fin Gjenftand og forlader den paa nye afte uden at 
komme tilbage til den. Han berører aft hvad han ſtoder 
paa; uophorligt afviger han fra fin Vei, og med Rette 
figer Balzac, at han ligner en Leder, der gaaer vild, 
men fører og i yndigere Egne end han har lovet. Man 
fan fige om ham, hvad Ovintilian, ſtjondt t cen anden 
Betydning figer om Seneca: Dulcibus abundat vi- 
liis o! han er fuld af behagelige Feil. Da fun en fiin 
Smag rigtigt forſtaager at ſtatte Montaigne, faa bar 
det ei mangler ham paa Dadlere, men de gyldigfte: Vid— 
ner have erkjendt hang høje Fortjeneſte. „Hvilken hime 
melraabende Uretferdighed,“ figer Voltaire, „at paa— 
ſtaae han fun har commenteret de Gamle. Han citerer 
dem til rerte Tid, og det gjør Commentatorerne ikke; 
han tænfer, og diffe Herrer tenke ikke; han Fotter fine 
Tanfer paa Oldtidens ftore Mænds Tanker, han bedom— 
mer, han beftrider dem; han underholder fig med dem, 
med fin Læfer, med fig ſelv; ſtedſe original i Maaden 
at Fildre Gjenſtandene pan, ſtedſe fuld af Phantaſie, 
ftedfe fremftillende forftaaer ban, og det ynder Jeg, at 
tvivle.  S øvrigt ønffede Jeg nok at-vide, om han har 
laant det af de Gamle, fom han ſiger om vore Moder, 
vore Skikke, om den næften paa hans Tid opdagede nye 
Verden, om BorgerÉrigene, hvortil han var Gidne, om 
Secternes Fanatismus, der ødelagde Frankerig.“ La 
Harpe bedømmer han endnu grundigere.  ,,Wontaigne 
har læft meget,” figer han, „men han udbredede fin 
Lærdom over fin Philoſephie. Efterat han havde høre - 
de Gamle og de Nye, fpurgte han fig hvad han tenkte 
omdem. Samtalen var temmelig lang. Han misbrus 
ger undertiden den Frihed at tale og taber det opftillede 
Underſogelſespunkt af Hie. Han citerer af Hukommel—⸗ 
ſen og gjør en tvungen eller falſt Anvendelſe af nøgle 
"Steder, fom han anfører. Han indffrænfer for meget 
Grændferne for vore Kundſkaber om forſtiellige Gjenſtan⸗ 
de, hvilfe Erfaring og Forftand fenere ei have fundet 
utilgjengelige, Dette, troer Jeg, er alt hvad man 
fan dadle hog ham; men hvor meget opveies denne Dads 
del af den Roes, der ſtyldes ham? Som Skribent har 
han paatrykt det franſte Sprog en Energie, det ei beſad 
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før Gam, og hvilken ei er forældet, da den beroer paa Fo⸗ 
lelſer og Tanker og paſſer til Sprogets Aand. Gom 
Philoſoph har han Æildret Menneſket fom det er. Han 
roſer uden Smiger og dadler uden Had. Han har en 
Redelighedscharacteer, ſom man ellers intetſteds finder. 
Man troer ei at læfe en Bog, men bivaane en Underhold⸗ 
ning, han overbevifer, fordi han ei lærer. Han taler ofte 
om fig felv, men paa en Maade, hvorved vi befEjefrige 
os med os felv. Han er hverken forfængelig , hyklerſk 
eller kiedſommelig; tre Ting, der ere vanfelige at unde 
gaae, naar man taler om fig felv. Han er aldrig tør; 
allevegne viſer han fit Hjerte og fit Sindelaug; og hvile 
ken Maſſe af Tanfer om alle Gjenſtande! hvilken Skat 
af Forſtand! hvilke fortrolige Meddelelſer, hvor hans 
Hiſtorie ogſaa er vor! Lykkelig den, der finder fin egen i 
Capitlet om Venſkab, bhvilfer har gjort Navnet paa 
Montaignes Wen udødelig.” — Foruden hans Essais 
fortjene og hans -Voyages af nævnes. Der er mere Til⸗ 
lokkende og Underholdende i, og man fylder Udgiveren 
Taf for detes Defjendtgjørelfe, omendſtjondt det Hele 
bærer Spor af alt for (tor Flygtighed. 

Montalembert (Marc René, Marquis de) født i 
Angouléme Aar 1714, traadde i fit 18de Mar i Armeen, 
deeltog i Feldttoget 1736 og udmærfede fig ved Beleirin— 
gerne af Kehl og Philipoburg. Derfor modtog han nos 
gen Tit efter Prindfen af Contis Garde» Campagnie, 
Efter Freden opofrede han VWidenffaberne fin Tid og ind⸗— 
traadde 1747 i Akademiet. - Han har beriget dette 
Selſkabs Memoirer med en Mængde Afhandlinger, der 
udmerke fig ligefaa meget ved nye Ideer ſom ved en reen 
99 fiirlig Stiil. I Aaret 1750 gif han til Angoumois 
ng Perigord, hvor han indrettede meget bGegvemme Ovs 
ne til Skibskanoners Stobning. Under Syvaarskrigen 
var han anfat af Frankerig ved de rusſiſte og ſpenſte Hæ- 
re. Siden blev han fendt til Bretagne og til Øen Oles 
ron, -hvilfen ſibſte han befæftede efter fit Syſtem.  Sfær 
anvendte han fine Forbedringer med Held ved Beleirin— 
gerne af Hannover og Braunſchweig. J Aaret 17798 
fod han bygge et Tree⸗Fort paa Øen Air, hvilket forbaus 
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fede ved Faſthed og Fuldkommenhed. Ved ſtore Udgif— 
ter havde han forſtyrret fin Formunestilſtand, og magte 
te 1790 fælge. fit Godé i Ungoumois. Det blev ham 
betait i Aſſignater, og ſaaledes maatte han henleve fin 
ovrige Tid i Trang. Som en Tilhænger af Revolutio⸗ 
nen, havde han 1789. overladt Nationalforſamlingen 
den Penfion, der var ham tilſtaget for Tabet af et Mie. 
Han tilbød adffillige Gange de forſtjellige Lovgivningss 
corpfer fine Arbeider; men forfærdet over Revolutionens 
Gang, gif han med fia Gemalinde til England. Kort 

derpaa forlod ban igjen dette Land, kom i den meeſt (tors 
mende Periode tilbage til Paris og blev paa nogen Tid 
heftet. Efterat han igfen havde erholdt fin Frihed, [od 
han fin Rateſkabsſtilsmiſſe befjendtajøre og giftede fig ct 
fiden. J Aaret 1795 omtalte Conventet hans Artdé- 
fensif supérieur å l'art offensif paa en haderfuld 
Maade oa tilſtod ham Opmuntringer. J Waret 1796 
fleedte det Samme ved de Femhundredes Baad med 
Henſyn til hans Verker. Han døde 1802 efterat han 
fort i Forveien i Inftitutet havde forelæft en Mémoi- 
re sur les affås de la marine. Han har og ſkre⸗ 
vet Réflexions sur le siége de Saint-Jean d'Acre. 
Foruden de forfFjellige Memoirer eller Correspondance 
avec les généraux et les ministres depuis 1757 
jusqu'en 1761, et ſtort Verk over den perpendikulere 
Befæftning og hang art defensif har Montalembert og⸗ 
faa efterladt nogle fmaae Comoedier: La statue, La 
bergére de Qualité, La Bohemienne, videre For—⸗ 

tællinger og Chanfoné, der forraade en munter Phan⸗ 
taſie. 

Montblanc i Savoyen, ſydoſtligt for Chamouni, ev 
det hoieſte blandt alle europeiſte Bjerge, da det hæz 
ver fig 14,676 Fod over der middellandſte Havs Fla—⸗ 
de, Siden Aaret 1760 da Sauſſure ſatte en Priis paa 
at finde en Vei opad Montblaͤne, gjordes mange for— 
gjeves Forſog. Forſt 1786 lykkedes der Dr. Pacard 
og Jacques Bolma; næfte Aar befteeg Sauſſure den ſelv 
og anſtillede adſtillige Jagttagelſer; nogle Andre has 
Ye fulgt ham, imidlertid ere Vanſkelighederne uhyre. 

' 
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Den hoieſte Top af Montblanc er en ſmal Ryg, ome 
trent fer Fod bred, ſteil afffaaren mod Norden, men mins 
dre mod Syden og kaldes i — Dos de Dromé- 
dare. 

Montecuculi (Raimund af) fodt i det Modeneſi⸗ 
ffe 1608 af anſeete Forældre, giorde i Forſtningen Tjes 
nefte ſom gemeen Soldat under fin Onkel Ernſt Monte— 
cuculi, ſom commanderede Keiſerens Artillerie, og kom 
forſt til Commando, efterat han havde giennemgaget 
alle Militergrader; den forſte —— Vaabendaad 
udførte han i Aaret 1644. J Spidfen af 2000 
Ryttere overfaldt han ved en Silmarfe 10000 Svenſke 
og fratog dem deres Bagage og deres Artillerie. Bane 
ner ilede til paa Efterretningen om denne Begivenhed, 

angreb Seierherren cg tog ham til Fange. Montecucu⸗ 
li benyttede Roligheden under fit foaarige Fangenſtab, 
fil at berige fine Kundffaber ved vedholbende Studium. 
Neppe havde han igjen erholdt fin Frihed før ban hevnes 

De fig ved General Wrangels Nederlag i Boͤhmen, hvor 
denne General faldt. Efter den weſtphalſte Fred gik 
Montecuculi til Sverrig og derfra til IModena, hvor 
han bivaanede Hertugens Formeling. Denne Feſt betegs 
nedes ved en for ham hoiſt ſorgelig Begivenhed. Han 
havde det Uheld i en Carouſſel af dræbe fin Ven, Grev 
Manzani. Keiſeren bandt ham 1657 gandfke til fin 
Tjeneſte ved Titel af Generaladjutant. Han blev ſendt 
Johan Caſimir af Polen til Hjelp mod den ſiebenbuͤrgſte 
Fyrſte Ragotzki og de Svenſke, og ſtog Siebenbürgerne 
ſamt fratog de Svenſte Staden Crakau. Da Kong Carl 
Guſtav af Sverrig derpaa havde vendt fine Vaaben mod 
Danmark, var Wontecuculi faa heldig at fravinde Ane 
griberen adffillige Fordele. Freden, fom fulgte paa hans 
Seire, [od ham dog ei længe. ledig. Ragotzkis Overvins 
der blev dennes Beſtytter imod Tyrferne. Han tvang 
dem til at forlade Siebenbuͤrgen og tilintetgjorde ved en 
viis Langſomhed alle en frygtelig Armees Foretagender, 
indtil de Franſtes Ankomſt, der bjalp ham til at vinde 
Den ſtore Seier ved St. Gothard 1664. Denne Seier 
førte til Fred, og Montecuculi blev belønnet med Pra— 
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ſidentpladſen i det keiſerllge Krigsraad. Da Krigen mel⸗ 
[em Frankerig og det tydfEe Rige nogen Tid derpaa var 
udbrudt, traadde Montecuculi 1673 i Spidfen af Trop 
perne, der ſtulde modfætte fig de Franſtes Fremtrengen. 
Yndtagelfen af Bonn og hang Armees Forening med 
Prindſen af Oraniens, trods Turenne og Condé, erhver⸗ 
vede ham ſtor Berommelſe og ſtandſede Ludvig 14des 
Fremſkridt. Men fratog hamp desuagtet Commandoen 
det følgende Aar, men 1675 erholdt han den igjen, for 
at byde Turenne Spidſen ved Rhinen. Montecuculi 
var alene en værdig Modſtander af hiin ftore Feldtherre. 
Begge, figer en berømt Hiſtorieſtriver, Havde gjort 
Krigen tilen Kunſt. De anvendte fire Maaneder paa at 
følae og iagttage hverandre, Enhver dømte om det, 
hans Modftander vilde giore i hans Sted; og faaledes 
bedroge de fig aldrig. Den Ene modjatte den Anden 
Taalmodighed, Lift oq Virkſomhed. Meſtrene i Kune 
ſten beundrede begge Heltenes aandrige og dybe Manoev— 
rer, uden at fee, hvorhen de vilde føres da en Kanonkug⸗ 
le dræbte den franffe Feldtherre og faaledes blottede 
fn glimrende Skueplads. S$ Brevet til Keiſeren, hvori 
Montecuculi omtaler fin fore Medbeilers Død, lægger 
an til, at han ei fan andet end beflage en Mands Tab, 
der geraadede Menneſkeheden til faa ftor re. Diſſe 
Ord havde han flere Gange gjentaget paa Cfterretninz 
gen om Turennes Død. Kun Prindfen af Condé var 
iffand til ar gigre Montecuculi den Overlagenhed ſtridig, 
fom Turennes Død gavham. J Begyndelfen leed vel 
denne Fyrſte noget Tab ved Rhinen, men fnart ffandfede 
han den keiſerlige Feldtherre, der betragtede dette fidfte 
Feldttog, fom det berommeligſte i fir Liv, ei fordi han 
havde feiret, men fordi fan ei var overvunden. For 
fvarsfrigen, fagde han, fordrer mere Kundſkab, mere 
Forfigtighed end Angrebskrigen; den mindſte Feil er her 
dødelig og Uheld forøges ved Frygten, der er det Ondes 
Mifroffon Montecuculi tilbragte Reſten af fine Dage 

wed det keiſerlige Hof i Omgang med Lærde, Han bes 
ſkyttede Videnſkaberne og bidrog til ar ef Akademie 
ſtiftedes for Naturforſtningen. Han døde i Ling 
1630, Montecuculi forftod ei alene at føre Krig, 
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"men og at fÉrive meget vel derover. Sans Memois 
rer, ſom han fØrev paa Italienſk ere det famme for 
den Militære, ſom Ariſtoteles's Aphorismer ere for 
Lægen. Der gives fan Verker, hvis Studium er 
faa nyttigt. Han er baade lærd og grundig, fort og 
tydelig. ) i 

Montemayor (George) en berømt caftilianæ 
Digter, var født i Monte: Mayor, hvoraf han tog fit 
Navn. Denne Stad ligger i Kongeriget Portugal i 
Provindſen Beira. Hans Fødeaar'er ei beſtemt, man 
fætter det fædvanligt til 1520. Montemayor havde 
Studier Intet at takke, men han blev tildeels holde ſka— 
deslos derfor ved fit medførte Genie, Han forftod ad— 
fEillige fevende Sprog fuldkomment og overfatte dem 
smed ligefaa megen Lethed ſom Fuldkommenhed. J fin 
Ungdom betraadde han den militære Lobebane, ſtſondt 
hang Tilboielighed ene hendrog Gam til Muſik og Poeſie. 
Derpaa begav han fig til Caftilien, og [od fig blottet for 
alle andre Erhvervelfesmidfer, optage ſom Muſikus i det - 
Capel, der ledſagede Mhilip 2den paa hans Reiſe til 
Tyeſtland, Italien og Nederlandene. Efter fin Tilbas 
gekomſt ſynes han at have levet i Leon: her digtede han 
ſin Diana. Dronningen Catharina, en Soſter til Carl 
öéte og dette Riges Regentinde, kaldte Digteren til fig 
va tildeelte ham en meget hoderfuld Poſt ved fit Hof. 
Han døde tidligt, thi af en Elegie digtet af Franceſco 
Marcos Dorantes, hvilfen findes i alle Udgaver af Dias 
na, feer man at han endte fin Løbebane 1562. Skjondt 
en Portugiſer af Fødfel nævnes dog Montemayor i 
den fpanfØe Literatur, da han fFrev i det caftilianfe 
Sprog. Han var Opfinder af Hyrderomanen hos Spar 
nierne ved fin Diana, et Vark, der har gjort hans Navn . 
udødelige. Cervantes den gyldigſte Bedommer af Dige 
terverker, falder Diana det ſtjsnneſte Monſter i fit 
Slags, Desuden befidde vi en Digtfamling af Mons 
temayor og Troubadouren Auſias Marchs Varker. 

Montenegriner er Navnet paa Bebserne af Bjer⸗ 
get Monte negro (i Landsſproget Tſchernagora), fom 
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udgjør Graendſen imellem Albanien og Dalmatien og 
ſtrakker fig. fra Antivari langs: Kyſten indtik Bosnien. 
De kunne ftille 30 til 40000 vaabendygtige Mænd i Mars 
ken, tale det ſlavoniſte Sprog og befjende fig til den græn 
ffe Religion, Deres Patriarch ſtager i ſtor Anſeelſe hos 
dem og ſelv i den rusſiſte Kirke. Jovrigt ere de meget 
vilde ag roverſke, tilføje Tyrkerne hyppigen Skade ved 
uformodede Indfald, og have, formedelſt deres Lands 
naturlige Faſthed aldrig kunnet undertvinges. Imid—⸗ 
lertid fraae de nu dog deels under oſterrigſt, deels under 
tyrkiſt Overherredomme. $ Aaret 1767 fremtraadde en 
Eventyrer Steffano Piccolo op iblandt dem, , udgav fig 
for den rusſiſte Keiſer Peter 3die og ſtiftede en Opſtand, 
der fun blev dæmpet med megen Moie og efter ſtor Blods⸗ 
udgydelſe. 

Montenotte, i det forrige Departement af ſamme 
Navn, hvilket dannedes 1805 af den veftlige Del af 
det Genueſiſke, af Diſtriktet Ceva og Diſtriktet Acqui, 
et bleven bekjendt i Krigshiſtorien for 1796.  Pfterrie 
gerne under Beaulieu havde den rite April angrebet de 
FranfÉr under Bonaparte; Seieren var bleven tmnafgjort. 
Men næfte Morgen fornyedes Kampen; Bonaparte, der 
ledſagedes af Maſſena og Berthier, faldt Øfterrigerne é 
Ryggen og Flanfen og tilfegtede fig Seieren efter den 
meeſt haardnakkede Modſtand. 

Montesquieu (Charles de Secondat, Baron de 
la Brede og de), af en fornem Familie i Guienne, var 
født 7639 paa Slottet Brede ved Bourdeaux. Tidligt 
udviklede hans philoſophiſte Aand fig. lerede i en Als 
der af 20 Aar famlede han Materialier til fin Esprit 
des løix, En Onkel, fom var Præfident ved Parlas 
mentet i Bourdeanr, efterlod Ynglingen fin Formue og 
fir Embede. IJ Aaret 1721 fremtraadde han førft ofs 
fentligt med ſine Lettres persanes, fom han havs 
de begyndt paa Landet, og fuldføre i de Timer, han havs 
de tilovers fra fine Embedsforretninger. Dette med 
Skinnet af Lethed grundige Vark forfyndte alerede en 
udmærket Skribent. Han leverer deri: det meeſt levende 
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og ſande Malerie af de franſte Sæder; med let og kiek 
Penſel Æildrer han Latterligheder, Fordomme og Laſter 
og forftaner at give Alten original Characteer. Imid⸗ 
lertid ereei alle Breve af lige Værd; man fan og bes 
breide Forfatteren nogle Paradoxer og aft for drøie Sar 
tirev over Ludvig 14de og hans Regjiering. Diffe Brea 
ve aabnede det franffe Akademie for Montesquieu, oms 
endſkjondt folv dette Inſtitut var bleven lider fFaanet 
deri, og felv Cardinal Fleury, der fortrød paa Perſer— 
neg Syot:erier over den chriſtelige Religion, modfatre fig 
hans Optagelſe. Den Tale han holdt ved fin Indtræ— 
delfe, var kort, men kraftig og ideerig. Den Henfigt, 
Montesquieu havde, i fin Esprit des loix at ſtildre 
Nationerne, nødte ham til at. ſtudere dem grundigt. 
Han beſogte derfor Tydſkland, Ungarn, Italien, 
Schweiz og Holland og opholde fig henved to Aar i Eng⸗ 
land. Reſultatet af hans Jagttagelſer var, at Tydfér 
land var beqpemt til at reifet, Italien til at opholde fig 
i, England fil af tænfe i, og Frankerig til at leve i. 
Efter fin Tilbagekomſt til fit Tædreneland lagde han den 
fidfte Haand paa fit Verk: Sur la cause de la gran- 
deur et de la décadence des Romains. Meget 
fine Gemærfninger og træffende Skildringer gave denne 
ofte behandlede Gjenſtand Nyhedens Værd. Forfatte⸗ 
ren finder Aarſagerne til Romernes Storhed i Kjerlighe⸗ 
den til Arbeide og til Fedrenelandet; i Militærdifcipe 
linens Strenghed; i den Grundfætning Fun at flute 
fe Fred efter tilfægtede Seire. Aarſagerne til deres 
Forfald finder han ved Rigets Forøgelfe deri, at 
man tilftod faa mange Nationer Borgerret, i den ved 
Aſiens Lurus frembragte . Sædersfordærvelfe; i Sullas 
Proſcriptioner; i den Nodvendighed, hvori Romerne 
vare at forandre Grundſetninger med Regjeringen; i 
den Rakke af Uhyrer, der regjerede næften uafbrudt fra 
Tiberius indtil Conſtantin; endeligt i Reſidenſens Forz 
flyttelfe og Rigets Deling. Den mandige Mand; der 

viſer fig i dette Verk, aabenbarer fig endnu meer hans 
Esprit des loix, der udfom 1748. J dette Vært, 
der mere er Nationernes end Lovenes Aand, antager 
Forfatteren tre Slags Regjeringsform: den republikanſke, 
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monarchiſte og deſpotiſke, og viſer at Lovene maa vare 
til enhver af diſſe Formers Natur og Grundfætninger. 
Denne Inddeling er af for Vigtighed og leder Forfatte—⸗ 
ten paa en ſtor Mængde Folgeſlutninger. Stilen er 
fraftig uden altid at være noiagtig. Træffende Billeder, 
aandrig Spog, lider bekjendte, lærerige og underholden— 
de Kjendsgjerninger gjøre Varkets Lectüre behagelig. 
Man fan falde dette Verk Folkerett ns Lovbog og 
ders Forfatter Menneſteſlegtens Lovgiver. Man føler, 
at det er udfprunget af et frit, Meaneſkeſlegten med 
Kjerlighed omfattende Hjerte. Med Henſyn til dette 
Sindelaug har man tilgivet Montesquieu, at han iftes . 
det for blot at reſonnere, har villet henføre alt til Sy— 

ſtem, at han har tilſkrevet Clima og phyſiſke Aarſager alt 
for megen Indflydelſe fremfor de morale, at han har 
leveret et uregelmæsftgt Heelt, og alt for ofte ſluttet fra 
det Enkelte til det Almindelige. Man var utiffredg 
med i dette Meſterverk at finde for lange Digreffioner 
om Lehnslovene, Vidnesbyrd af utilforladelige Reiſende, 
Paradoxer iftedet for Sandheder, Sosg iſtedet for Re— 
flexioner. Man har bebreidet ham Mangel paa Sam⸗ 
menhæng og undertiden ſtcuede og ſogte Vendinger. 
Men, om han end ei ſtedſe tilfredsftiller Grammatikerne, 
giver Ban dog altid Philoſopherne noget at tenke over. 
Ingen har tænft dybere end Montesquieu over Staterneg 
Natur, Principier, Sæder, Clima, Omfang, Magt 
øg eiendommelige Charactrer, over de gode og flitte Love, 
over Virkningerne af Straffe og Belsnninger, over 
Religion, Opdragelfe og Handel. Ikke defto mindre 
manglede det ei paa ſtrenge Critiker; cen af diſſe af Abbed 
Bonnaire befvarede hau med fin Défenfe de Pefprit 
des loix. Kummer bover diſſe Angreb, men endnu mere 
den Levemaade, han var nødt til ar føre paa fit Stand⸗ 
punkt, forſtyrrede lidt efter lidt hans Sundhed og med— 

førte en Bryftfugdom, hvoraf han døde 1755 i en Alder 
af 66 Aar. Hang Død vakte den almindeliafte Deeltqa ” 
gelfe, thi han blev et alene agtet for fit Genie, men og 
elffer for fine perſonlige Caenffaber.…… Omendſkſondt 
han af Naturen var oekonomiſt forftod han dog tillige af 
være hoimodig. Den velgjørende Handling, Gan ude 
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øvede i Marſeille, da han gaven ung Skipper fin Bors 
og anvifte ham en Sum til at loskſobe hans Kader, der 
var falden i Corſarernes ænder, er bleven bekſendtgjort & 
Aviferne og har'giver Anledning til Stuefpillet Le bien- 
fait anonyme, Hans Blidhed, Munterhedog Arcige 
hed var altid eens; hans Underholdning let, lærerig og 
underholdende. Da han aldrig vilde glimre og ei havde 
aflagt den gafconffe Dialert forefom han mere aandrig 
i fine SÉrifrer end i Samtale, — Man bar efter hang 
Dod i London udgivet en Samling af hans Værferi tre 
Quartbind 1759; i Maret 1733 udkom en meget god 
Udgave, i fem Octavbind, hvormed man maa forbinde 
det i Mater 1793 udkomne Bind af af hang Oeuvres 
poſsthumes. De fuldfændigfte Udaaver ere: Bafelers 

Udgaven fra 1799 i & Bind og Pariſer Udgaven. fra 
1796 i 5 Bind. Der findes blande Montesquieus 
E frifter nogle Verker, hvorom ei forhen er talt f. Cr. 
Temple de Gnide, et Slags Digt i Proſa, der vel 
gjorde Lykke, da det kom ud, men i Grunden fun er en 
med intereffante Træf gjennemvævet almindelig Sæts 

ning (locus communis), La Harpes Critik er haard 
men retferdig. En Ludvig XItes Hiftorie, ſom Mons 
tesquieu havde forfatter, tabtes derved, at Forfatteren 
opbrendte/den af en Feiltagelje. Af hans Lettres fa- 
miliéres, ſom udfom 1767, ſtjenke nogle en intereſſant 
Lectuͤre. 

Montezuma var Regent (Keiſer) i Mexico, da Cor⸗ 
tes 1518 gjorde et Indfald i dette Rige. Hine krigerſke 
Dyr, paa hvilke nogle af Spanerne reed, hiin kunſtige 
Torden, der frembragtes mellem deres Hænder og dræbte 
i lang Fraſtand, hine Træee⸗Slotte, fom de havde bragt 
over Haver, det Jern, hvori de vare flædte: Alt dette 
var Mexikanerne faa uforklarlige Unter, at Cortes med 
fin lille Hær trængte lige ind i Staden Mericd og der 
blev modtagen af Montezuma fom Herre og af Indvaa—⸗ 
nerne fomen Sud. Lidt efter lidt opdagede man dog de 
Fremmede menneſkelige Natur. Montezuma , der ei 
funde blive af med dem med Magt, føgte ved Venffabås 
beviisninger af gjøre dem ſikkre i Merico, medens fan 
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ponſede paa deres Undergang. En Afdeling af Spanier 
var i Vera Cruz. Een af Keiſerens Feldtherrer, der 

hauvde hemmelig Befaling dertil, angreb dem og dræbte 
tre eller fire Spanier, ſtjsndt han blev flagen tilbage. 
Eet af deres Hoveder, der blev ſendt til Montezuma overé 
bevifte ham om Spaniernes Dodeliahed. Paa Cfrerrets 
ningen derom ilede Cortes med 50 Spaniere til Keiſe⸗ 
ren og bevægede ham ved Smigrerier og Trudfler at bes 
give fig til hang Bolig. Han fod ham læage i Lænfer og 
fvang bam til at erfjende Carl 5tes Ooerherredomme. 
Til Tegn vaa fin Underdanighed gav Montezuma en Tris 
bur af 600000 Mark rent Guld. Men fnart blev han 
et Offer for fin Ektergivenhed. Mexikanerne, der ops 
rørtes over deres Keiſers Fangenſkab, gjorde et Angreb 
paa de Spanſtes Quarteer. Montezuma vilde vife fig 
for fir Folk for at frille Oprøret, Men Mexikanerne, 
der i Montezuma blot ſaae en Slave af Spanierne, hil⸗ 
fede ham med en Steenregn. Han blev ſaaret, men 
bortført og forbunden af Spanierne. Intet kunde nu 
troſte ham over den ham af hans Underfaatter tilfoiede 
Beſtſemmelſe, han rev Forbindingen af og døde 1520. 

Han efterlod fo Sonner og fre Døttre, ſom antoge den 
chriſtelige Religion. Den aldſte fik af Keiſer Carl 5te 
Titelen: Greve af Montezuma. 

Montfaucon (Bernard de) var født 1655 paa 
Slottet Soulage i Languedoc og traadde fom Cadet é 
Regimentet Perpignan. Men, efter fine Forældreg 
Død, trak han fig tilbage fra Verden og blev 1675 Des 
nedictinermunk i Congregationen i Saint Maur. Hang 
Talenter erhvervede ham ſnart ef beromt Ravn, ſaavel 

i ſin Orden fom i hele Europa. Med flige Iver omfat⸗ 
føde han Philoſophie, Theologie, bibelæ- og Profanhis 
forige, gammel og nye Literatur, døde. og. levende 
Sprog. J Aaret 1698 gjorde hanen Reife til! Italien, 
for at benytte de derværende Bibliotheker og underføge 
de gamle Haandfærifter, der funde være ham til Nytte 
ved hans Arbeider. Langſt opholde han fig i Rom. 
Pave Innocens XII og de fornemſte Prelater modtoge 
ham med Udmarkelſe. Efterat Montfaucon havde fulde 
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endt fine Efterforſkninger og 1701 vat vendt tilbage 
til Paris udgav hån der fit Diarium italicum , 
hvori han leverer en nøjagtig Beſkrivelſe over adffillige 
gamle Mindesmarker og Efterretning om mange hidtil 
ubefjendte, græjÉe og latinſte Haandſkrifter. Han ſys⸗ 
felfatte fig uafladeligt til fin Død, ſom indtraf 1741, 
med lærde Arbeider. Faa Lærde funne fættes ved Siden 
af ham i Flid og Frugtbarhed. Antallet af hans Værs 
fer i Folio ſtiger til 44 Bind. Her nævnes blot nogle af 
hang vigtigſte Skrifter: 1) Analecta græca t Falleds⸗ 
ſtab med Pruget og Lopin; 2) Palæographia græcd, 
et fortræffeligt Verk; 3) — antiquité expliquée (pag 
Latin og Franſk). Dette Verk, der med Supplementer 
beſtager af 15 Foliobind og indeholder henved 1200 
Kobberplader, hvorpaa 30 til 420000 Figurer ere afbildede, 
bærer rigtigt nok Spor af den Flygtighed, hvormed det 
ev ſamlet; imidlertid indehoider det en Mængde Ting, 
fon man forgjeves vilde ſoge andenſteds og citeres ſtedſe 
af Lærde; 4) en Udgave af Johannes Chryſoſtomus, 
faavelfom af den hellige Anaſtaſtus. — Montfaucon har 
fÉrevet for meget fil ſtedſe af give fin Stiil den tilborlige 
Reenhed og Elegans; man maa mere betragte ham ſom 
Lærd. " $ denne Egenſtab har han de meeſt afgjorde og 
varige Fortjeneſter. 

Montgelas (Maximilian Joſeph, Greve af), een 
af TydÆlandé ſtorſte Statsmend, er født i Manden 
1759... Qané Fader var durfyrftelig bayerſt General 
og hans Forfædre (faldte Garnerin, Herrer af Thuiller, 
Kriherrer af Montgelas) nedſtammede fra Savoyen. 
Efterat have faaet en henfigtsmæffig huuslig Opdragelſe 
og en fordeelagtig Gymnafial Underviisning i Munden, 
hvorved hans Talenter heldigt udvikledes, reisde han til 
Frankeria for der at lægge fig efter de højere Studier. 
Han berigede fig med Kundſtaber i alle Retsvidenſtabens 
Fag, fornemmelig ved Hiftoriens Studium, i hvis Hels 
ligdom han blev indført ved den lærde Profeſſor Kod i 
Strasburg, hvis Omgang og Underviisning ban rvigelis 
gen nod. Efterat have fuldføre fine — Studi⸗ 
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er, erholdt Montgelas i Aaret 1777 en Hofraadeplads i 
Minden; 1779 blev han churforſtelig Kæmmerer og 
Bogcenſurraad, og, da han 1785 forlod Minden, bes 
gav han fig til Zweibruͤcken, hvor den da regjererde Her» 
tug Carl den 2den anfatte ham ſom Hofcavaleer ved fi 
Hof. Cfter denne Fyrſtes Død fulgte hans Broder 
Maximilian Joſeph ham i Regjeringen, og derne havde 
alerede i Forveien taget Montgelas i fin Teneſte. Her 

fik den unge virkſomme Mand den forønffete Leilighed 
ſtrax i Begyndelſen at viſe Hertugen, der dengang 
var iſen ubehagelig Stilling formedelſt de Franſkes 
Mellemfomft i hang Arv vigtige Tjenefter ved fine 
dybe Indſigter, fin Sindighed i Forretninger og 
fine floge Raad, faa meget mere de Abbed Salabert og 
Geheimeraad von Cefto ei vare længer ved def hertugelis 
ge Hof. Kort efter Churfyrf Carl Theodors Ded 1799 
fulgte Montgelas fin Herre til Minden, og blev uds 
nævnt til Minifter, for de udenlandfee Sager.” Fra dens 
ne Tid viſer Montgelas fig fom fin Regents troe, vife 
Raadgiver i alle Stafené vigtige Anliggender; i Aaret 
1802 blev har udnævnte til churfyrftelig Commiffar ved 
Maltheſerordenens Underhandlinger med Rusland og 
beordredes ſamme Aar til den pfalzneuburgſte Londdag, 
1803 overdrog man ham den concentrerede Finansfovs 
valtning i de churfyrſteltze Stater oa 1804 o00 1307 
Comiſſion at ſutte en Convention med Øfterrig om frit 
at træffe Penſioner, 1806 blev han Miniſter for det" 
Indre og derpaa kongelig Befuldmægtiget tif af flutte en 
Tractat mellem Kongeriget Bayern og Italien for af. 
faſtſette en Militærlinie i det italienſte Tyrol ſom Grænde 
fe for Kongeriget Italien, deeltog derpaa: i flere 
Commisſioner og blev 1809 udnævne til Miniſter for 
Finanſerne efter Friherre von Ho mpeſchs Ded TI 
Belonning for hans Fortjenefter af Bayern blev ban 
1810 ophsiet i Greveſtanden. Alerede i Forveien var 
han udnævnt til Storkors og Storkantsler af den hellige” 
Hubertus's og den bayerſte Krones Orden, til Wres— 
Storkors afden hellige Johanniterorden, til Storkors 
af den franffe Wreslegion og den fongelig ſachſiſke Krons 
orden og Storcommandant af den mweftphalffe Krones 
Orden. JAarene 18091812 har Kongen givet ham 

nm 
& 
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Beviſer paa fin Fortrolighed ved at tilfane ham uind⸗ 
ſtrenket Fuldmagt i Jorretningernes Forelſe i ſin egen 
Fraverelſe. Montgelas har aldrig raadet fin Herre no— 
get, ſom ſtreed imod Pligt eller re; han har aldrig 
villet mindre end det Fuldkomne, han er nedladende og 
forekommende imod Enhver, der vender fig ril ham med 
Bønner ellex Klager, og, føjøndt han flere Gange er bles 
ven frænfet ved Andres giftige Misundelſe, vifet han fig 
dog ffedfe,vuben Hebnelyſt, ſtaanſom, eftergivende og 
hoimodig endog mod uværdige Fiender. Enhver fan. faae 
ham i Tal, on Sommeren paa hans Landſted i Bogenhau⸗ 
ſen, en Landebye tær ved Muͤnchen, og om Vinteren i 
Hovedſtaden om Morgenen og efrer Taffelet, naar han 
vil indfinde fig vaa de beftemte Tider. Desuden har 
han beſtemt to Audiensdage ugentligt i Refidenfen, og 
føger dagligt Leilighed til at tale med de fortrinfigfte 
Statsembedsmend, form han feer ved fir Bord eller i fit 
Selffab, om Statens Anliggender. 

Montgolfier (Jacqes-Etienne), berømt ved XÉs 
roſtatens Opfindelfe, var født 1747 i Annonay i Viva⸗ 
rais, hvor hans Fader, der døde 1793 eiede en anfeelig 
Papiirfabrik. Han lagde fig tidligt efter Mathematik, 
Mechanik, Phyſik og Chemie. Han drev tilligemed fin 
Broder Joſeph fit Papiirmanufactur, der ſnart ud mær- 
fede fig ved fortrinligt Arbeide, ifær ved Opfindelſen af 
Velinpapiret. Den førfte Idee til en Lufemaffine Æal 
et Tilfælde have givet ham. " Efter Nogle bemarkede 
han, at et over en Caffekop lagt Papiirdakke blev drevet 
i Veiret. Efter Andre var det en Fruentimmerkjole, 
ſom Montgolfier havde lagt paa en til Linnedtorren brus 
gelig Kurv og fom, ved den af Heden fortyndede Luft, - 
blev hævet til Loftet i Verelſet. Andre igjen paaſtaae, 
at Betragtninger over Røgens og Skyernes Opftigen 
hav bragt ham derpaa. Hvordan det nu forholder fig» 
faa gjorde han fine førfte Forføg 1782 med Balloner af 
graat Wapiir, hvilfe lidt efter bragte ham til den fulds 
komne Ophagelfe af det under Navnet Montgolfiere bes 

kjendte Luftſtib (See Art, Aéëroſtat). Hans 1783 1 
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Paris med ben forſte ſtore Montgolſtere lykkeligt anſtil⸗ 
lebe Erveriment ſtaffede ham Optagelſe i Videnſkabernes 
Akademie, en Penfion paa 2000 Lisres og St, Micha⸗ 

elsordenen, og overalt hørte man Navnet Montgolfier. 
Han døde 1799. Hang Broder Joſeph Montgolfier, 
født i Annonay 1740, gif ham virffom tilbaande ved 
denne Opdagelfe Han var ligeledes en god Mechaniker 
ou har ajorvt fig bekjendt ved. adffillige egne. Opfindelſer, 
hvoriblandt iſer Vandſtruen (belier hydraulique), 
form hæver Vandet indtil So Fod, ſamt flere Midler til 
Mabirets Korbebdring.” Man hav tre SÉrifrer af ham 
om den aéroftatiffe Maſkine og om Luftreifer. Han uds 
mrufede fig ved fin ingen Fare agtende Menneſkekſerlig⸗ 
hed, Koldblodighed og Legemsſtyrke, ſom ved fine Aands⸗ 
fortrin, begav fig, da Revolutionsſtormene forſtyrrede 
hans Forretning, til Paris, oppebiede fredeligt Ordens 
Tilbagevenden, oa fandt i Paris den tilborlige Beløns 
nina for fine Fortjeneſter, da man anfatte. ham ved Bus 
feaner for Runfter og Manufacturer, videre ſom Admi— 
niftrator ved Künſt. og Induſtrieconſervatorium og ud— 

nævnte ham til Medlem af Inſtitutet og WRreslegionen. 
San døde 1810. Å 

Montgommery (Gabriel, Greve af), Berømt af 
fin Tapperhed og fine ſtſonne Handlinger, — men endnu 
meer af fin, U vpfke. Han b'ev i fin Ungdomden uffyldige 
HXarfag fil Henrik 2deng Død. Denne Fyrſte havde i en 
Turnering. den 26de Juni 1559, der' blev givet i Ane 
ledning af hang Datter Eliſabeths "Formæfing med 
Konn Philip 2den af Spanien, alerxede brakket flere 
Landſer da han vilde gjøre det famme endnu engang 
med den unge Montgommery, - dengang Licurenant i den 
ſkotſte Garde. Gom om han havde en ond Anelfe, vægs 
rede Montgommery fig flere Gange, og gav forſt efter, 
da Kongen blev vred. Hans Landfe traf fan heftigt paa 
Kongens Viſir og denne fprang op og den tilbageprallen⸗ 

de Landfe traf Kongen i Piet, Kongen døde efter elleve 
Daaré Forlob, men forbsd, i mindſte Maade at foruro" 
lige Montgommery for dette Forfalds Skyld. Denne 
traf fig tilbage til fine Godfer i Normandie, gif ſiden 
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paa Reiſer og kom under de førfte borgerlige Krice tilba⸗ 
ge til Franferig, hvor han fremſtod fom en af Proteſtan⸗ 
ferneé Hsvdinge. Han forfvarede med høit Mod Srar 
Den Rouen imod den kongelige Armee 562. Da Sta: 
den endeligt blev tagen ved Storm, kaſtede han fig paa 
en Galley og flygtede lykkeligt til Havre. J Adret 
1569 blev han ſendt til Bearn, ſom de Catholſke under 
Terrides næften gandſte havde frarevet Dronningen af 
Mavarra. Han fuldførte fit Averv med faadan Hurtige 
hed, at de proteſtantiſte og carhjoiffe Skribentere roſe 
ham ligemeget derfor. Paa Bartholomæusnattens Tid 
(24de Aug. 1572) var Monigommery i Paris og boede 
i Forſtaden St. Germain. Han blev tidligt nof advaret 
til at kunne fvinge fig paa Heſten og redde fig tilligemed 
nogle andre hos ham boende Adelsmænd. Hans Heſts 
Hurtighed ſikkrede ham; Han tilbagelagde 30 Timer i eet 
Ridt, begav fig til Jerſey og derfra med fin Familie til 
England. Neſte Aar førte han en betydelig Fiaade , 
fom han felv tildels havde udruſtet, Rochelle til Unds 
ſotning, da det beletredes af Carholiferne. Men uden, 

at have udrettet noget forlod ban Rheden for at plyndre 
Belleisle paa Bretagnes Kyſter Han vendte derpaa 
tilbage til England. Da man igjen greb til Vaaben 
7573 gif Montgommery, fom dengang var paa Jerſey, 
til Normandiet og forbandt fig med den proteftantiffe 

. Adel i denne Provinds Han var i Sr. Lo, da Marigs 
non, Generallieutenant i Nedre : Normandie pludſeligt 
vifte fig og beleirede Staden. Efterat Beleiringen have 
de varet 14. Dage, benyttede Montgommery Nattens 
Morke til at fprængeog gjennembryde de fiendtlige Poſter 
med 60 til $0 Ryttere. Han udkom uden at have tabt 
een Mand og naaede den 7de Mai 1574 Domfront med 
20 Ryttere. Medens han her ſamlede Kræfter tilførte 
nogle Adelsmænd ham endnu 40 Mand. Matignon 
var imidlertid ogfaa brudt op med en Deel af fit Rhtterie 
og ankom den gde tidligt fra Domfront. Han angreb 
ftrar den aabne Stad fra alle Sider og nødte Montgom⸗ 
mery til at kaſte fig med omtrent 150 Mand i Slottet 
Her udholdt han en rafende Siorm ; man faae ham fø, 
Døden og kjempe fom en Løve i Breſchen, men, da han, 



356 Mon 

lille Hob dagligt fvandt mere, ſaae han fig nødt til at cas 
pitulere den 2750 Mai. Catharina af Medicis, ſom 
var Regentinde efter Carl godes Død, gav Ordre at brins 
ge ham til Paris. Her blev han fat i det Conciergeri— 
ets Taarn, fom fører hang Navn. Commiſſarier ned: 
fattes før af anlægge Proces imod ham, De fordømte 
ham til Døden, og denne Dom blev fuldført paa Greves 
pladſen den 26 Juni 1574. Montgommery opførte fig 
herved med en Fatning, der ſommede fig en Helt. San 
tiltalte Tilſtnerne, hilſte fin Ven Fervaques, ſom han 
ſaae blandt Mængden, og modtog Dodshugget med util⸗ 
bundne Hine. 

Monti (Vincenzo) fodt i det Ferrariſte, levede 
Tænge i Bom ſom Sekreteer hos Prindſen Don Luigi 

Braſch i Oneſti og blev, ſiden Lærer i Veltalenheden og 
Digtekunſten ved der af Bonaparte nvorganiſerede Uni— 
verſitet Pavia. Haner een af de meeſt energiſke blandt 
vor Tids italienſte Digtere. I Aaret 1787 udkom hos 
Bodoni en Samling af hans Digte, hvoraf de fo forſte 
Sind indeholder blandede Poeſier, for Størftedelen af 
der lyriſte Slags og det tredie Sorgeſpillet Ariſtodemo, 
hvilket blev optager meb fort Bifald i Italien, omend⸗ 
fEigudt det met Undtagelſe af en fEjøn Diction ei har nog⸗ 
le fremſtikkende Fortſeneſter. Hans Sorgeſpil Galeot⸗ 
to Manfredi behagede mindre. — To aldre Digtere af 
ſamme Navn, Giambattifta (født 1688 og død 1766) 
pg Giulio Monti (død 1747) maae et blandes med 
ham. 

Sikre vend (Anne de) anden Søn af Guillau⸗ 
me de Monimorency, var født 1493. En værdig Ars 
ving af hine Forfedres Tapperhed, udmærfede han fig 
i Slaget ved Marignano 1515. J Aaret 1521 forſva⸗ 
rede han Staden Mezieres imod Carl steg Armee og 
nodte Greven af Naſſau til paa en haanlig Maade af op⸗ 
hæve Beleiringen. Belønnet med den franffe Mars 
ſchalsſt av fulgte ban Franté 1 fte til Italien ogtog 1525 
Deel i Slaget. ved Pavia, ſom blev leveret imod hans 
Naad. De vigtige Tjenefter, han herpaa gjorde Sta⸗ 
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ten, bleve 1533 belønnede med Connetableværdigheden. 
Indbyggerne i Gent, der vare utilfredje med Carl steg 
Regjering, tilbsde fig at erkſende Frants 1» fte ſom Konge, 
og Statsraadet var beredt til at Modtage dette Forſlag, 
da Montmorenecy modfatte fig, i det han vife, at men 
maatte holde den med Keiſeren ſluttede Vaabenſtilſtand, 
og at det var haanligt at ville benytte Underſaatters Ops 
ftand mod deres retmesſige Herrer. Nogen Tid derpaa 
faldt Cønnetablen i i Unaade, fordi ban havde raadet 
Frants ifte at fætte Tillid til Carl 5tes Ord, da denne 
havde [over cen af Frantfeg Sønner Mailand. Under 
Henrik 2den erholdt Montmorency igjen fin hele Indfly⸗ 
delſe, Han var ſamme værdig for fine dybe Kundſtaber 
i Adminiſtrationen og fine (tore Syns maader. Paa fin 
Dodsſeng anbefalede Henrik aden ham Riget og fine 
Børn. Connetablen tog i Yaret 1550 Boulonnais, i 
Laver 552 Meh. Toul og Verdun. Paa. Catharinaé 
Anftiftelfe faldt han paa nye i Unaade, medens Prind⸗ 
ferne af Lathringen vare blevne almægtige. Catharina 
hadede ham, fordi han havde raadet Henrik 2den at fors 
ſtyde hende ſom ufrugtbar i de forſte Aar af deres ÅCgtes 
fab, og fordi han havde yttret, at af alle Kongens Born 
biot hans naturlige Datter Diana lignede ham. Da 
imidlertid hans Talenter gjorde ham uundværlig, kaldte 
man ham 1560 under Carl ode igjen til Hoffet. Han 
forfonede fig med Guiferne og erflærede fig med Kraft 
imod Calviniſterne. S$ Aaret 1562 fom det til Slaget 
ved Dreux. Connetablen feirede, men blev tagen til 
Fange. Efterat han næfte Aar havde erholdt fin Frihed 
fratog han Englænderne Havrede Grace. Da Krigen 
brod ud paa nye med Calviniſterne, og biffe vifte fig i 
Feldten under Prindſen af Condé, flog Montmorency 
dem den rode Nov. 1567 ved Saint Denys. Pludſe⸗ 
ligt ſaae Seierherren det Corps, fom han anførte, bragt 
i Uorden; han faae fig forladt af fine, der vare betagne 
af Sfræf. Den ædelmodige Olding famlede fine: Kræf> 
fer for i dette afgjørende Hieblik at ende fit lange Liv ved— 
en Heltedaad. Han fif ofte farlige Saar, miſtede ſin 
Heſt og fønderbrød fin Kaarde i det han gjennemborede 
en calviniſtiſt Officier. En ſtotſt Adelemand ved Navn 
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Stuart opfordrede ham til af overgive fig. „Jeg over⸗ 
give mig,” fvårede Connetablen, ,, Du fjender mia vel 
ikke?“ — „Fordi Jeg Éjender dig,“ fvarede Officieren, 
„giver Jeg dig dette,” og trykkede med det famme fin 
Piſtol af paa ham. Brantome forſikkrer, at han vend⸗ 
te fig mod Officieren, uagtet han var dødeligt ſaaret og 
floa ham Kaardeheftet i Anſigtet. Da hans Skriftefa⸗ 
der vilde forberede ham til Døden fagde han: ,,Tænfer 
du at Jeg hav levet næften 80 Aar med re for ei at 
forftaae at døe i et Qvarteer?“ — Connetablen døde 
fre Dage derpaa t fit Hotel i Paris efterat han havde 
havt en lang Samtale med Kongen. Han var 74 Aar . 
gamme! og havde fevet under fem Regjeringer. Man 
paaftaaer af Dronningen i en munter Tone ſtal have faget 
til nogle af fine Fortrolige. „Jeg ſtylder Himmelen paa 
denne Daa Taf for to ftore Forbindtligheder, den ene, af 
Connetablen har hevnet Franferig, og den anden, af 

Fienderne have befriet det fra Connetablen.“ Saaledes 
døde denne berømte Feldtherre lige uforfærdet ved Hoffet 
og under Vaaben, udruſtet med ftore Dyder og ſtore 
Feil, uheldig men duelig, ſtreng af Sindelaug, üboielig, 
haardnakket, men redelig og hoimodig. Laſe oa fÉrive 
Havde han ei lært, San havde været med i otte Slag og 
havde havt Overanførfelen i de fire med mere Berømmels 
fe end Lykke. Fuld af Iver før Religionen iagttog han 
ſammes ubetydeligfte Øvelfer, men glemte derimod ofte - 
Dens helligſte Forſtrifter. Hans Liig blev fredet til Jorden 
i Paris med næften kongelig Hæder; Legemet bragte man 
til hans S'ot i Ecouen, men Hjerter til Coeleftinerhe & 
Paris, hvor ogſaa Henrik 2dens Hjerte gjemtes. 

Montmorency de Damville (Henri I de), Her⸗ 
tug, Pair, Marſchal og Connetable af Frankerig, Gouvers 
neur af Languedoc 2c., den Forrige Søn; - udmærfede 
fig alerede i fin Faders Levetid under Navnet Damville. 
S Slaget ved Dreur 1562 tog han Prindfen af Condé 
til Sange: og erhvervede fig paa denne Dag megenBerom— 
melſe. J Aaret 1563 blev han Gouverneur i kangue⸗ 
doc og erholdt 3 Aar, efter Marſchalsſtaven. J Aaret 
1567 blev han fangen i Slaget i St. Denys. Da han 

LJ * 

* 
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var falden i Unaade hos Dronning Catharina af Medi— 
cis, føgte han Tilflugt hos Hertugen af Savoyen 09 forte 
fig i Spidſen for de Misfornoiede der ødelagde Lanaines 
doc under Hentik 3die." Han blev Hovedmand for Polis 
tikerne, ſom man kaldte de misfornsiete Catholſte, der 
under Paaſtud af at ſtandſe Kjetteriets FremfÉridt og 
Vegjeringens Misbrug, ſogte at erholde Emfeder og 
Penſtoner af Hoffet. Montmorency vifte fig ſom Sous 
verain i fir Gouvernement; han afgjorde Krig 09 Fred 
md Hugonotterne. Da Henrik 4de havde beſteget 
Thronen, underkaſtede han ſig, —— — 
det og dode i Agde 1614. 

Montmorency (Henri II, Hertug af), en Søn 
af den foregaaende og mere berømt ens fin Fader, blev 

. født 1795 og udnævntes i fit 18de Mar til Admiral af 
Frankerig; Efterat han havde flager Calviniſterne i Lan— 
guedoc og frataget dem adſtillige faſte Pladſe, beleirede 
han dem til Søes paa Øen Rhe, ſom de havde bemeggti⸗ 
get fig og fom han igjen fratog dem, $ Aaret 1628 er⸗ 
holdt han en betydelig Fordeel over Hertugen af Rohan, 
Hugonotternes Anfører. Da Montmorency nogen Tid 
derpaa blev ſendt til Piemont fom Lieutenant General, 
angreb han Spanierne under Fyrſt Doria og flog dem 
paa Flugten, omendføjøndt de vare ham overlegne i Ans 
tal. „Jeg har lært af mine Forfædres Hiſtorie,“ yt⸗ 
trede han engang, „at det hæderlikfte Liv er det, ſom 
ender med at vinde et Slag, og ar Menneſtet maa ſoge 
at give det faa megen Glands fom muligt, da det fun 
er af fort Varighed.“ Paa denne Seier fulgte Ophæs 
velfen af Beleiringen for Cafal; hang Løn var Mars 
ſchalsſtaven. Hans Lykke hævede hans Mod, han ſmig⸗ 

rede fig med at funne byde Richelieus Magt Trods. Gas 
fton af Orleans, der var ligefaa utilfredg med Tardinas 
len, begav fig til Montmorency til Languedoc, hvilfen 
Provinds blev Krigens Skueplads. Kongen ſendte Mars 
ſchallerne La Force og Schomberg ud imod Rebellerne. 
Begge Partier ſtodte paa hverandre ved Caftelnaudary; 
Montmorency der ſaae fine Folk et fægte tilbørligt, ſtyr⸗ 
tede fig midt ind ide kongelige Batailloner, blev ſlagen 

6 

— 
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og fagen fil Fange. Hele Frankerig, der erindrede fig 
hans Tjenefter, hang Dyder og hans Triumpher, fors 
langte at Lovenes Sfrenghed ſtulde formildes til hang 
Fordeel; men Ridelieu havde uigjenkaldelig beſluttet at 
give Exempel ved at lade afftraffe den ſmukkeſte, elſkver— 
digſte, tapvrefte og meeſt gavmilde Mand i Frankerig. 
Han lod anlægge Proces imod ham af Parlamentet i 
Toulouſe og dette domte ham til Døden. Kongen fors 
mildete Dommen faavidt, af Henrertelfen ei kunde fee 
offentligt, hvorpaa den gif for fig den 30te Oct. 1632 
i Toulouſe. Han udholde Døden med Fatning; - Gang 
Skriftefader Arnoux, der ledſagede ham paa Schaffottet, 
tilſton at diſſe Hieblikke vare ham lærerigere end hele hans 
Livs Betragtninger. 

MWiontvellier ved Floden Lez, var fordum Hovedſta⸗ 
den i Nedre Languedoc i Frankerig, nu Hovedſtaden i He⸗ 
rault Departementet og Sadet for den gde Militærdivis 
ſtons commanderende General. Den ligger ved Skraa⸗— 
ningerne afen Hoi. Luften er reen og mild felv om— 
Vinteren, dog foraarfager undertiden en fra Havet blær 
fende Vind tætte og folde Taager, ſom ere meget befvære 
lige og fFadelige for Bryſtet. Siffoppen,, til hvis Dios 
ces Departementerne Herault og Tarn hører, ſtager uns 
der Erkebiſkoppen af Toulouſe. Indbyggernes Antal 
belsber fig til over 30000. Det berømte medicinffe 
Univerfitet i denne Stad, Ludoviceum faldet efter Luds 
via af Anjou, . fEvfder de fra Spanien fordrevne 
arabife. Læger fin Oprindelſe. Det blev ophævet 
under Revolutionen og en Specialſkole i Medicinen 
oprettet iſtedet. Det anatonomiſte Theater og den 
botanijfe Have ere feeværdige. Desuden er her et 
Lyceum og et 1706 opretter Akademie for Videns 
ſtaͤberne og de ſtjonne Kunſter. Domkirken indehol— 
der adſtillige udmetkede Malerier. Indbyggerne for— 
færdige megen og god Gronſpaan, uldene Teppener og 
Barchent; de handle ſterkt med Uld, Viin, Liqueurer 
og lugtende Vande. Lader⸗og Bomuldsmanufacturerne 
ere ligeledes af Vigtighed, ſaavelſom Uldentoitrykkerier⸗ 
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ne De herværende Voxblege ere meget udmerkede. 
Citadellet ligger paa em Høi. 

Montpenſier (Anne⸗Maxie⸗Louiſe 8 Orleans, mes 
re Befjendt under Navnet Mademoiſelle de) var en Dat» 
ter af Gaſton, Hertug af Orleans on blev føde i Paris 
1627. Hun lignede fin Fader, en beſynderlig, heftig 
og rænfefuld Fyrſte. J -Frondens Krige tog hun Con" 
dés Partie og havde den Driſtighed at lade Ludvig 
14des Tropper beſtyde fra Baſtillen. Denne voldfome 
me Handling giorde hende Kongen og Hoffet for ſtedſe 
fil Fiender, hvilke modfatte fig enhver Formeling, hun 
ſyntes om og derimod gjorde bende ſaadanne Korflag, 
fom hun maatte afſlage. - Endeligt befluttebe hun i en 
Alder af. 44 Aar at give fin Haand til en. ſimpel Adels⸗ 
mand, Greven af Lauzun. Hun erholdt Tilladelſe ders 
til og medbragte ham en Formue af 20,006,000-Livs 
res, fire Hertugdommer, Herffabet Dombes, Grevſta⸗ 

bet Cu så Palais Luxembourg. Sun forbeholdt fig In⸗ 

/ 

tet, da den Idee ſmigrede hende, at hun gav fin Gemal 
mere end nogenfinde en Monard havde givet en Uns 
derſaat. WEgteffabécontracten var alerede ſluttet, 
da Dronningen og Prindſen af Condé ved deres 
Foreftilinger, Hvor meget denne Forbindelſe var den 
kongelige Families Fordele imod, bevægede Ludvig 
14de til at tage den givne Befaling tilbage, — 
Served nødtes hun til, hemmeligt at formæle fig med 
ham, men Lauzun, der havde tilladt fig Fornarmelſer 
mod Mad. Montefpan, fom han tilſkrev fin Modgang, 
blev kort derpaa ført til Pignerol, hvor han fad ti Aar 
fangen. Han erholdt fin Frihed fun paa den Betingel—⸗ 

. fe, at hang Gemalinde aftraadde Herffabet Dombes 
og Grevſkabet Cu til Hertugen af Maine. Hun kjobte 
med dete Offer gjerne den Lykke at være forenet med fin 
Elſkede; men felv denne Lukke var kun af fort Varigs 
hed. Lauzun fane i hende blot et heftigt, iverſygt, ende 
nu i fin Alder af ungdommelig Lidenfab brændende Fru— 
entimmer; hun ſaae i ham en ubeffeden, utroe, urgk— 
nemmelig Mand, uden Ordholdenhed. Hans med hver 
Dag tiltagende Uforffammenhed forbittrede Prindſeſſen 
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faa meget, at hun endeligt forbød ham at komme for fine 
Shine. : Hun tilbragte fine fidfte Dage i Stilhed og døde 
1693 lidet beklaget og fnart forglemt. Man har Mes 
moirer af hende, der indeholde mange intereffante Des 
tails og ere ſtrevne i en temmelig reen Stiil. Den fulde 
ſtendigſte Udgave er fra 1755 18 Smaabind. J denne 

Udgave indeholdes videre: 1) Récueil des lettres de 
Made moiſelle de Montpenfier å Mad. de Mottevil- 
le; 2) Les amours de Mademoiflelle etdu comte de 
Lauzun; 3). En Samling Portraiter, hvoriblandt 
Kongens og Dronningens ſamt mange andre Perſoners 
ved Hoffet; 4) To Romaner, La relation de Visle 
imaginaire pg La princeſſe de Paphlagonie. 

Montroß eller Montroſe (James Graham Gre⸗ 
ve og Hertug af) fortjener en Plads i Efterverdenens 

Erindeing for fin Øengivenhed til fin Konge, den u yk⸗ 
ke ige Carl 1fte og fir fin Fadreneandskjerlighed. 
Com Generaliſſimus og Vicekonge i Skotland fægtede 
han med Eftertryk mod Rebellerne i dette Rige. ; Han 
udmarkede fig i Slaget ved York, ſlog Cromwel flere 
Gange og faarede ham med egen Haand. Da Luften 
havde forladt ham i England, gif han til Skotland, 
fammenbragteen Hær ved fine Penge og fin Anfeelfe, 
indtog 1644 Perth og Aberdeen, flog Greven af Argyle 
og gjorde fig ril Herre af Edinburg. Da Carl havde 
rager fin Tilflugr til Skotterne og diſſe befluttede at uds 
levere ham, ff Montroſe Befaling af nedlægge Vaaben. 
Han adlod uvillig og overlod Skotland til Partieraſerie. 
Ud af Stand til at gavne England, gif han til Franke⸗ 
rig og derfra til Tydſtland, hvor han ſom Rigsmarſchal 
vifte ſit Mod i Spidfen af 12000 Mand, Kort derpaa 
kaldte Carl 2den, der vilte gjøre et Forſog mod Skot— 
land, ham tilbage og fendte ham derhen med et Corps af 
24 til 15000 Mand. Montroſe beſatte Ørfenøerne 
og gif i Land med 4000 Mand, . Men han blev flagen 
og føgte at ſtjule ſig forkledt ſom Bonde, Hunger 
tvang ham til af aabenbare fig for en-SÉotter ved Navn 
Srimm, det engang havde tjent under ham, og denne 
Elendige udleverede ham fil General Lesley, der (od ham 
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Bvinge til Edinburg, dømme til døde og ifølge denne 
Dom henge den 21de Mai 1650 og. Liget partere. 
Montroſe viſte fig ligeſaa ſtor i fin Ulykke fom ban 
havde viiſt ſig i Lykken. Dommen fagde at hans fire 
Dele ſtulde heftes paa de fire Hovedſteders Dorte. 
„Jeg vilde ønffe, ſagde han, at Jeg havde faa mange 
Dele, at de kunne heftes paa alle Curopas-Hovedftæderé 
Porte fil "Tegn paa min Hengivenhed imod min 
Konge.” 

Montſerrat, et høit Bjørg i Catalonien i Spa⸗ 

nion, 12 Mile fra Garcelona, er mærfværdigt formes 
deift de pan ſamme anlagde Munkekloſtre og 13 Cremit» 

boliger. Af diffe har hvert fir lille Capel og en Have. 
Opgaͤngen til dem er meget vanfelia, paa nogle Stæder 
endog fodret, Der gives em anden mere beavem Vet, 
hvorpaa et blinde Muuleſel uden Driver ugentligt i 13 
Kurve bringer Cremiterne de fornodne Levnetsmidler. 
Een af diffe Eremitboliger, Ficois-Cremitagen er faa 
funftigt anlagt mellem to fnævre Klippetinder, at man 
fan høre Kirkemuſikken fra Klofterfirfen, uagtet den er 
3300 Skridt fra Kloſteret, ſom den ligeſom fænger ud 
over. Klofterfirfen indeholder en uhyre Skat af Guld 
og Solv, hvoriblandt 640 maſſive Salvlan or, mange 
Lyfeftager af Guild 20. Kloſteret beſoges dagligt af en 
ftor Mængde Pillegrimme. Bjerget er omtrent : Miil 
høit, og 2: Miil i Omkreds.  Sefuiterordenens 
Stifter Ignatius Loyola er udgaaet fra Montſerrats 
Kloſter. ik: | 

Monvel (Boutet de) Berømt ſom Sfuefpiller og 
dramatifE Digter og Medlem af Snftiturers fjerde Clas— 
fe, var født i Paris 17749; hans Fader var en lider bes 
romt Sfuefpiller. Den unge Boutet betraadde, forbe— 
redet ved en god Opdragelſe og fortræffelig Underviis— 
ning, Skuepladſen under Navnet Monvel og fandt 
det Bifald, han fortjente, Han ſpillede fine Rofer 
med-en Sandhed og Energie, der frembragte de ſtorſte 
Virkninger, ſtjondt hans ſimple og naturlige Maneer 
blendede mindre. Han behagede et mindre i Tragoedien 
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end i Comoedien; endnu i hans Alderdom beundrede man 
fjam i Abbed de 'Epees Rolle. Som Digter fremkom— 
han forf paa Theatre Frangois må Amant bourru, 
Les amours de Bayard og Clementine et De— 
sormes fandt Bifald formedelſt deres ædle og følelfege 
fulde Stiil. Med et mindre Zyffe arbeidede han for 
Theatre Italien nu FOpera comique, — Les trois 
fermiers, Blaile et Babet, Alexis et Justine, 
Sargines, Crequi, Philippe et Georgette bleve ofte. 

opforte og have holdt fig paa Theateet. Noale Aar før 
Revolutionen forlod Monvel Frankerig, beſogte Rus— 

land og derpaa Sverrig, hvor han ved en Velynders 
Anbefalinger blev atifat ſom kongelig Bibliothekar, vende 

te derpaa tilbage til Frankerig, betraadde her paa nye 
Skuepladſen og vafre den almindeligſte Enthuſiasmus. 
Men hans Hufommelfe forlod ham i den Grad, at han 
engang i Auguſts Rolle Cinna maatte gaae bort uden 
at have fagt ect enefte Ord. Dette bevægeve ham til at 
forlade Theattet, hvor han havde vundet Bifald i 40 
Aar. Han dode i Februar 1812. , 

Moore (Sir John) en engelfE General var født 
1760 i Glasgow, hvor hans Fader levede ſom Læge og 
Lerd. Gterat han havde nydt den førfte Underviigning 
og med fin gader ledfaget den unge Hertug af Hamilton 
fra 1773til 1778 paa Reifer, fraadde han i der ide 
Infanterieregiment og giennemgik alle Grader til Gene⸗ 
ralmajor, hvortil han udnævntes 1798. Den førte 

Leilighed til at udmerke fig fandt han, ſom Obenſtlieute⸗ 
nant, idet middellandffe Hav 1793.— Efterat hen havde ” 

tjent i Toulon, blev han tilligemed Major Kohler valgt 
til en hemmelig Sendelſe til Corfita for at underhandle 
med Paſcal Paoli om Øens Overgivelſe til Englænderne. 
Sfølge diſſe Underhandlinger landede. et engelſt Corps 
under General Dundas paa Corfifa og ven dette befandt 
Oberſtlieutenant Moore fig. Denne erobrede efter ftore 
Unftrængelfer den befæftedePlads Fornelli ca tog fort ders 
paa den meeft afgjørende Deel i Stormen paa Calvi. 
Skjondt farligt ſaaret i Hovedet trængte han t Spidſen 
af fine tappre Grenaderer ind i Calvi og blev offentlige 
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omarmet af Generagl Stuart, den meeſt gdyldige Bedommer 
af Érigeræ Mod. Hele Hens Underkaſtelſe varen Fol⸗ 
ge af diſſe ykkelige Foretagender; en General Conſalta 
under Paolis Forſede decreterede Bens Forening med 
England. Oberſtlieutenant Moore bisn derpaa umid— 
delbart udnævnt til Generaladjutant, men af ubekſendte 
Grunde paadrog ban fig Vicekongen, Sir Gilbert Ellis 
ots Mishag, hvorves hans Tilbagekaldelſe bevirkedes. 
Moore, ſom 1795 var befordret til Oberſt ved Armeen 
og tillige var Oberſtlieutenant i det 51de Regiment, gik 
derpaa til Veſtindien med Expebitionen under Greven af 
Eglintouna. Armeen, der ftod under” Abercrombys 
Commando, ankom 1796 til Barbados og begyndte 
ſtrax Operationerne. Moore blev udfendt for af erobre 
St. Lucie, hvilket han lykkeligt udførte — Efter fin Tils 
bagekomſt til Europa biev han igjen anſat under den taps ; 

pre Abercromby ved Erveditionen mod Helland. Moo— 
re havde mindre Leilighed til at nådmærfe fig ved denne 

Expedition, fom aldeles mislykkedes. Imidlertid erob⸗ 
rede Bonaparte WWypten. England ſendte en talrig 
Hær under Abercromby for at fordrive de Franſte fra 
dette Land. Modre, "der Fort i Forveien var bleven 
Generalmajor, befandt fig ved denne Her. Han eve 
holdt tillige det Averv at begive fig til Storveziren til 

Jaffa, men vendte derfra tilbage med den Overbeviigs 
ning, at der ei var nogen Medvirkning at vente af den 
tyrkiſte Hær. Den engelffe Feldtherre befluttede derfor | 
at handfe alene og iverkſatte Troppernes Landgang den 
ste Marts 1801 ved Abukir, Moore commanderede 
Reſerven og var neppe ſtegen Land før ban i Spidſen 
af fin Brigade med fældet Bajonet angreb de paa en Hoi 
fordeelagtigt opftillede Franſke eg kaſtede dem tilbage til 
Alex andria. Han modtog derfor Overgeneralens offent. 
lige Taf. J den blodige Fægtning den 21de Marts, 
hvori Abercromby faldt, maatte Moore med Referven 
udholde Hovedangrebet og blev ſaaret, Æjøndt ci farligt» 
Han kom fig tidligt nof til at tage Deel i Beleiringen af 
Cairo og de paafolgende Begivenheder indtil den franſte 
Armees Capitulation, hvorpaa Valget traf ham at lede 

fage denne. Armee til der Sted, hvor den fulde udſtibes. 
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Efterat han derpaa havde tilbragt nogen Tid i fin Fa⸗ 
milies Skjod, fif han vaa den Tid de Franſke truede med 
et Angreb paa England, Auforſelen over en i Kent fame 
[et Armee: G Marer 1805 erholde han Generallieute⸗ 

tenants Rang og Overanførfelen paa Sicilien, men fan 
blev ſnart faldt tilbage derfra og fendt til Sverrig, efs 
terat han i Forveien var bleven Ridder af Bathordenen. 
Den Ovførfel, mar her vifte imod ham, hans Heftelfe og 
Flugt ere Gjenftande, der endnu ei ere tilſtræekkeligt ops 

lyſte. Faa Dage efter fin Tilbagekomſt til England blev 
Moore fendt med et Troppecorps til Portugal. Han 

var neppe ftegen i Land før han ſatte fig i Marſch fot af 
underſtotte Svamerne. Under utallige Befværligheder 
naaede hanToro; den 2ide, Des, 808 ſtod han ved 
Sahague. Paa Efterretning at Marſchal Soult fod 

med 16000 Mand ved Saldana, beſluttede han, uags 
tet Veiene næften vare. ufremkommelige af Regn, at les 
vere et Slag. Den 23de om Aftenen gav han Tropper⸗ 
ne Ordre at brekke op. Paa famme Tid indtraf et ales 
ne Efterretning om det foultffe Cotpſes Forſtarkelſe, 
Romana bereteede tillige at et franſt Corps marſcherede 
fra Madrid mod Valladolid eller Salamanca. Moore 
fom fuldkomment indfaae det Farlige i fin Stilling, be⸗ 
gyndte ftrar Tilbagetoget til Corunna for derfra at ind⸗ 
ſtibe fig. Sielden har en Hær havt at kjempe med: faa 
mange , VanfÉeligheder fom Englænderne paa denne 
Marſch. Med Tabet af den ſtorſte Deel af deres He⸗ 
ſte og Bagage kom de endeligt den 16de Jan. til Co» 
runna. men for at vinde den til Indſtibning nødvendige 
Tid, maatte Fienden, der forfulgte dem med overlægen 
Magt, drives tilbage. Moore ftillede om Middagen 
Tropperne i Slagorden øg tilintetgjorde ved fine meſter⸗ 
lige Forholdsregler alle Forſog, Franſt mendene afverlens 
derettede mod Centrum og mod Floiene. Men i det 
Hierlik han efter en fort opmuntrende Tale, i Spidſen 
af det 42 Regiment trængte frem mod Fienden, kaſtede 
en Kanonkugle ham til Jorden. Han døde fom Hele 
med den Beroligelfe at have reddet Hæren fra Under⸗ 
gang. Det taknemmelige Fadreneland hædrede ham 
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wed ef Minde i St. Paulskirken. Et andet Mindes 
opreiſte hans Fodeſtad Glasgow fam. 

Moore (John) engelſt Læge og Skribent, fornem 
melig bekjendt ved ſine intereſſante Reiſebeſtrivelſer, blev 
fodt i Stirling 1730. Han ſtuderede i Glasgow, glk 
1747 ſom Chirurg til Hertugen af Cumberlands Armee 
i Flandern, opholdt fig efter Freden nogen Tid i London 
ng derpaa td Aar i Paris, hvor han meget berigede fine 
Kundſkaber i Hoſpitalerne og ſom Anuslæge hos den ens 
gelſte Geſandt Albemarle. Efterat være kommen tilbas 
ge til fir Fadreneland erholdt han 1773 Doctorverdighe⸗ 
den af Univerſitetet i Glasgov. Herpaa gjorde. han.i fit 
4ode Aar ſom Hovmefter for den unge Hertug af Hamil⸗ 
ton, tilligemed fin Son, en femaarig Reiſe igiennem 
Franferig, Schweiz, Italien og Tydſtland, hvis intes 
reſſante Beffriverfe har grundfæftet hans literaire Bes 
rømmelfe. Den beftaaer af a View of society and 
manners in Frarice, Switzerland and Germany 
(Lond, Vol, II 1779. 8.) og a view of society and 
manners in Italy (Lond, Vol, II :%7$0. 8.) Man 
har og nogle gode Romaner af ham: Zeluco, Various 
views of human nature &e, (Lond. 1789. II Vol, 
8.). Om hang medicinffe Kundſtkaber vidne medicål 
fcetckes (Lond, 1786. Vol, II). S Aaret 1792 
reifte han med Lord £auderdals til Frankerig og fod efter 
fin Tilbagekomſt fil England trykke fin Journal dwæing 
arefidence in France, - Hans fibfte et mindre fortrin: 
lige Verk er view of the caules of the french revo« 
lution (Lond. 1795. 2 Vol.), Forfatteren fortæder 
deri de førfte Begivenheder af den franſte Revolution, 
ſom Øienvidne til nogle, og leverer heldige Charaeteriſtin 
fer af forffiellige udmærfede Perſoner 4 hiin Periode. 
Moore tilbragte fine ſidſte Dage hos fin Familie, i Til⸗ 
bageholdenhed i Richmont, hvor han døde 1803. 

Moral, Moralphiloſophie, Med Udtrykket 
Moral, af det fatinffe Ord mores, betegnede man almin⸗ 
deligt Sædeløren, i det daglige Liv BE ur 

er a 

* 
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deligheden ſelb, da man brugte Moral iſtedet for Mora⸗ 
liter, ” Kim den forſte Betydning er gjeldende. Men, 
da man ved nærmere Underføgelfe fandt, "at Sprogbru⸗ 

gen med Ordet Sæder pegede. mere paa udvortes Opforſel 
i Xnftand end paa Folelft for Ret og Godt, ifølge. hvils 
ken Betydning et Menneſte af Sæder dog kunde være et 
umodralſe Menneſke faa førte man et mere paſſende Ud⸗ 
tryk og kaldte Moralen hellere Pligtläre, Dydelare, 
hvilke Udtryk dog igjen ſnart leve tagne jen mere ind» 
ſtrtcenket, ſnart mere udvider Betydning. Hvad det 
igvrigt her væfentligt kommer an påa er omtrent Folgen⸗ 

de. Menneſtet er et folende, begjerende, tænfende Vae⸗ 
ſen. Tilvarelſe er derfor kuyttet til Folelſe, Tilbsielig⸗ 
heder og Overleeg. Hvilke af diſſe ſtal det nu. overgive 
fig til? Det er behageligt at hengive fig til fine Folelſer; 
det et behageligt af tilfrebeſtille fine Tilbsieligheder, men 
Erfaring lerer og ſnart at den alvorlige, [lovgivende og 
dommende Fornuft ei fan opgive fin Stemme om denne 
Overgivelſes og Tilfredefrillelfes Maal og Maade. Dets 
af fremfommér et Slags Toedragt i vort indre; Vaſen, 
én Colliſton mellem "vore Folelſer og Tilbøieligheder og 
vor fænfende, overlæggende, prøverde and, fort imels 
lem vor fandfelige og vor forhuftige Hatur. Denne 
Tvedragt fan ei hæves pan anden Maade end ved en bes 
ſtemt Afafsrelſe af Forholdet,» hvori Fornuften ftager til» 
Begjere- og Folelſesevnen og overhoveder. til Menneſke⸗ 
nes Handlinger. Denne Beſtemmelſes Forretning har 
Noralphiloſophien fon af Fornuftens Væfen. ſelv uds 
vifler Lovene for Menneſkels Handlinger og Beftræbelfe 

med Henfyn til ders højere Beſtemmelſe; den kaldes og 
den practiffe Pbilofophie, fordi den har at gjøre med 
Fornuftlovene for Handlen, hvori Begjeren altid er 
indſſuttet. Af denne Begjeren fremkommer nu en 
villie oa: en ved Valg mellem-Fornuftens og Sondſelig⸗ 
hedens Fordringer overhovedet med. Frihed og Bevit ft: 
hed ledet Begjeren, Har nu Moralphiloſophien afajore 
alt dette og fat det uden for- al Tvivl mod alle mislige 
Indvendinger, faa fan man beſtemme WMoralena : Lær 

” ren om alle af Menneſkets Fornuft for dets Handlen givs 
ne Love, der ſtulde opfyldes efter den frie Villie. Efter 
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den, der ſtjsndt tit uudviklet ligger t ethvert Menneſte, 
thi ellers var den vilkaarlig og ikke nødvendig eller almin⸗ 
deligt forpligtende, bedømmer Menneſket fem et moralfE 
Veſen 0: ſom et Vaſen der har Evne til det Gode eller 
og Onde, Dyden eller Laſten, ſom med frie Villie følger 
eller ikke følger Fornuft Lovene for Handlen, optager 
dem i fit Sindelaug eller udelukker dem derfra. Nogle 
Philoſopher bruge Moralphiloſophie og Moral ſom liges 
betydende, Andre antage Moral for en Deel af Morals 
philoſophien, og falde det, fom ovenfor kaldtes Moral⸗ 
philoſophie, Sædernes Metaphyſik. Tager man 

Udtrykket Moralphiloſophie i vidtloftigere Forſtand, ſaa 
kan man inddele den i: 1) Sadernes Metaphyſik, der uds 
leder Fornuftens Lovgivning for Handlingen og de høiefte 
Grunde for al Moralitet af Menneſtets moralſte Ntur; 
2) i Ethik eller Moral, ſom opftiller et fuldſtandigt 
Syſtem for Fornuftlovene for de menneſkelige Handlin— 
ger, deres Pligter, de af famme følgende Dyder og des 

res Forhold filhverandre; 3) i Aſcetiken oa; et Syſtem 
af Dydsmidler. Foreſtilles denne Videnſtab i fin høtefte 
Alminde ighed, hvordan den af Fornuftens Veſen frems 
ſtilles forbindende for alle fornuftige Væfener falder man 
den den vene Moralphiloſophie; foreftilles den met ſer⸗ 

deles Henſyn til. Menneſtets eiendommelide Beſkaffenhed 
og Stilling, den anvendte Moralphiloſophie, der igjen 
kaninddeles i den almindelige og ſpecifike efterſom man 

deri tager Henſyn til de almindelige eller ſpecielle mennes 
ſkelige Forhold, Man taler vel og i flig Henferndeomreen 
og anvendt Moral; men med Udtrykket reen Moral bes 
tegner man oftere en ſaadan Dyd; og Pligtlære, der ops 
ftiller ingen andre Grundfætninger og Regler, end de der 
ved rigtige ſtrenge Slutninger lade fig udlede af Sædes 
lighedens høiefte Grundfætning, i Modſatning af ſaa— 
danne, ved hvilfe man lader Moralen ligeſom fpille uns 
der Dakke med Sandſelighed, Yndlingstilbøieligheder 
og Lidenffaber, ſamt jordiſt Fordeel. At beſtemme 
Sadelighedens hoieſte Grundfætning eller Moralprinci⸗— 
pet er derfor af yderſte Vigtighed for Moralphiloſophien ; 
Der gives to egne Varker herover af Kieſewetter og Hen⸗ 
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rici hvortil kan føles Garve's Ueberſicht der. vornehmſten 
Principien der Sittenlehre (Bresl. 1798). Et Hoved⸗ 
vært er Schleiermachers Grundlinien einer CritiÉ der 
bisherigen Sittenlehre (Bregf. 1805), Et vigtigt Verk 
for Venner af denne Videnſkab er: Dreves Reſultate der 
philoſophirenden Vernunft uͤber die Natur der — 
keit (Jena 1797). 

Morales (Chriſtobal Perez, efter Andre Luis de) 
blev født i Badajoz 1509 og kom tidligt i Skole hos Per 
ter Campana, en Maler fra Bruͤſſel, der var falder til 
Spanien. Ved forÆjrllige Verker, hvormed han efters 
haanden.traadde for Lyſet, nagede han meget ſtor Be⸗ 
rømmelfe i fin Fedreneſtad. Man tillagde ham Navnet 
den guddommelige, enten for hans fortræffelige Arbeider 
elfer fordi han ſtedſe blot valgte religisſe Gjenfande til 
Bearbeidelſe: Gaden, hvor Gan boede, kaldte man efs 
ter hans Navn. Uagtet denne Berommelſe levede han 
dog i den ſtorſte Trang, fordi han udførte fine Arbeider 
med ſaamegen lid og Noiagtighed, at han fun var iſtand 
til at levere faa Malerier,” Drifighed forenet med den 
flittigfte Udførelfe, troe, dog forædfer Efterlignelſe af 
Naturen, Cyaracteer i Figurerne udmarke paa det! forz 
deelagtigſte denne Kunſtners Arbeider, hvoraf man fine 
der adffillige i Toledo, Volladolid, Burgos og Granadas 
San døde i fin Fedreneſtad Aar 1586. 

Moratorium kaldes et af Hvrigheden udſtedet 
Frihedsbrev, i Kraft af hvilket en Debitor, der har er⸗ 
flærer ſig ud af Stond til at betale, ukrenket i nøgen 
Tid fan blive pan Stedet for at berigtige fine Anliggene 
der. Men, ſtal deraf ei ovftaae nogen Uret mod Credis 
for, ſom derfor ei fan udpante fin Debitor, eller holde 
fig fil hans Perſon, faa maa denne kunne godfgjøre at 
hans Paſſivtilſtand et oversaaer hans Activtilſtand, oms 
endføjøndt Betaling for Dieblikket af gyldige Grunde . 
fan være ham umulig. J modfat Fald vifde et faadane 
Moratorium baes en Statsborger paa en andens 
Bekoſtning. 
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Morbona Gudinden for Sygdomme hos Ras 
merne. 

Word. Menneſket er det gruſomſte Dyr af alle. 
Den Forbandelfe, der traf den førfte Morder forfølger 
vor Slægt fra Verdens Begyndelſe til dens Opboren, og 
Helvedes redſomſte Triumph, Krigen, [yder igſennem 
alle Menneſkealdre. Digterens Indbildningskraft byge 
ger fin tragiſte Kunfimaffine paa Mord Lovgiveren 
veier Dolk og Gift i den evige Retferdighebs Vaegtſt aalz 
Philoſophen udvikler de mørfe Dybheder i Morderens 
Sjel, men Kjerlighed førger og tier Den ældgamle 
Lov: Du ſkal iffe ihſelſſaage! nedfordnede forgjeves fra 
Sinai; og den mofaiffe Straf: ,Hv0 fom utøfer Mene 
neffeblod, ved Mennefket ffal hans Blod udoſes,“ ſtræk⸗ 
fede ingen Ravaillac fra en ædel Konaes Mord og ingen” 
Carl gbe fra fine Underfaatters Ødefæggelfe. Mern 
hvilfen Gradation fra Drab af Vaade «ler Skyld og til 
Snigmord, ja til Fadermord! Og hvor opfindelſestig ev 
ei Synderen til denne Redſelsdaade! Tilfældigt Drab, 
homicidium fortuitum, hører ei herhid. Selvmord 
dømmer den evige Dommer (fee Selvmord) Drab af 

forfømt Pligt, af kjek Letſindighed (culpolum), af 

blind Lidenſkab er hoiſt ſtrafverdigt og en uafvæltelig 
Byrde for Bevidſtheden, men inter Mord, Dette bers— 
ver en Anden Livet med Forfæt og Villie, homicidium 
dolosum. Grunden til Beſlutningen, Middelet og 
Udførelfegmaaden ſtſelne Drabsmanden ved forfætlig Ef⸗ 
terladen, naar man med Overleg lader et Menneſke ome 
komme, fom man kunde redde, fra Morderen af Overlæg & 
Gjerning; Banditen, Morderen af Lidenſtab, Sverfys 
ge, Vrede, Hevn, Blodtorſt, Vellyft, fra den, ſom 
fold, med Klogffab og Lift myrder med Overleg; den 
middelbare, der myrder veden Tredie fra den umiddelba⸗ 
re, der felv fuldfører hvad han bar beflutter ; det quali— 
ficerede sller farlige Mord, der begaaes af Stratenrøves 
ren den grufomme og liftige Snigmorder, Giftblande— 
ren, fra det fimple, der begaaes med mindre Skin af 
Ondſtab eller Grufomhed. Den. Myrdedes Forhold til 
Morderen beſtemmer endeligt Forſtjellen mellem Parri- 
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eida, Fader, Moders, Barnemorderen, Regicida, 
Kongemorderen og enhver anden Drabsmand. Om det 
forffjellige Maal, Dommeren bruger, om Kjendsgjer⸗ 
ningeng (corpus delicti) Underfogelſe, om Bevilefo⸗ 
relſe, Tiltegnelſe, Dom, Straf ꝛc. handle Quiſtorp, 
Grolmann, Feuerbach, Stuͤbel ꝛc. Michaelis's mos 
ſaiſte Ret, 6te Deel fortjener og ar efterſees sm 
denne Gienſtand. Sfær gjøre Feuerbachs markvardi⸗ 
ge Criminalretstilfelde opmærfrom paa de ved Mord 
forekommende pſychologiſte Phoenomener, hvori man 
blandt andet ogfaa finder Exempler paa det ſercekke⸗ 
ligt beſynderlige Slægt Fab mellem Mordlyſt og Vellyſt, 
ſom alerede den indiſfe Mythe om Siwah og Durga 
(Død og Vellyſt) har yttret. Dog paatranger den Der 
"mærfning fig, at vor Statéfunft i de fleſte Lande fun 
meget ufuldfomment har loſt det Problem i Lovgivnins 
gen, hvad Mord er og hvorfedes bet bør ſtraffes; at Los 
vene om Mord ei altid fremme overeens med den fædelige 
Fornufts Korfrifter. GS en Provinds af de forenede 
Stater f. Cy. blevendnu 1814 En hengt, fom havde 
ſtiaalet en Slave, hvorimod den, ſom havde myrdet fin 
egen Slave, blev dømt til en ubetydelig Pengeſtraf. 
Saaledes holdt heller ikke Oldtiden en Slaves Mord for 
nogen Zorbrydelfe… Mange erindre fig f. Ex. den beryg⸗ 
tede Kryptia hos Svartanetne (ſee Plutarchs Lycurg Cc. 
28) og Slavernes Lod hos Romerne (Seneca de ira I, 
III. c. 40). Chriſtendommen gjør ingen Forſtjel imel⸗ 
[em Fris og Slaver, fom den moſalſke Ret gior; oq des⸗ 
uagtet kunde der blande de Chriftne gives en challe de 
vilains; og felv i de nyere Tider er de Livegnes Liv i 
mange Lande ei ſynderligt mere agtet end i den hedenſke 
Oldtid. Hvor fvan'er Kirkens verdslige Arm i Italien, 
der endnu ei har feer fig iftand til at udrydde Morderne 
af Profeſſion, de ſaa kaldte Buli eller Bravi, Banditer⸗ 
ne; og hvad formaaer europeiſte Lovgiveres Viisdom 
mod, Tyekampens urimelige Galſkab? Eorſerne holdt for 
ei længe fiden fisefom endnu Montenegrinerne Blodhevn 
for tillade, og rage Modre blandt os anſee det ei for 
Mord at fordrive eller dræbe Foſteret. Imidlertid gives 
Tilfælde, - hvor Omſtendigheder og Gjerningsmaadens 
Henſigt meget formindſte den ved et Drab ftedfindende 

Ås 
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Skyld. Saaledes fan Drab ſoretages af Velvillie for 
den Dræbte eller f for at hindre hans Ganære. aar Vir⸗ 
ginius dræber fin Datter for at hun ei ſtal blive Offer for 
en Tyrans Vellyſt; naar Jubelliué af ſamme Aarſag 
ved Capuas Indtagelſe dræber $one og Born, maar de 
cimbriffe Ovinder, efter at deres Mænds Hær var flagen 

: af Barius, dræbe dem felv og deres Born, for ei at ges 
rande i romer ff Fangenſtab; naar de amerifanffe Vilde 
betove deres bedagede Forældre Liver, for ei at: lade dem 
pines langſomt til døde" af ulegelige Sygdomme eller 
Hunger; eller naar Nogen af Medlidenhed forforter Pir 
nen for en Ulykkelig, der lemleſtet paa Valpladſen ſelv 
beder om Naadeſtsdet, hvo vover vel ar falde nogle af 
diſſe Mordere? Hvo derimod myrder en Jomfrues, en 
Yaslings Uſtyld, et Wgteſtabs Lytte, en Families 
Livsfryd, et Menneſtes Samvittighedsroe, den areloſe 
ſnedige Bagtaler, den fmigrende giftige Forfsrer, den 
følesløfe Dommer og Ovrighed Fan vel med Ret kaldes 
Morder. Liniedandſeren og Equilibriſten, der afretter 
Børn til fine Kunſter ved Miehandlinger, de Barbarer, 
der berøve Børn Manddommen, enten for at forbedre 

. deres Syngeſtemme eller af andre Grunde, og andre For⸗ 
brydere mod Liv og Sundhed, ſom Lovens Sværd et 
nager ere oftere ftrafværdigere end Drabsmanden, ſom 
Fortvivlelſen drev til det Yderſte. Var Cærar, der uds 
gjød Borgerblod for at erholde Herredømmet over fir Fæs 
dreneland, eller var Brutus , der udgjød en forbrys 
dere Borgers Blod for at befrie Fædrenelandet , 
Morder ? 

More (Hannah) en udmarket SÉribentinde, var 
en Datter af en fattig Landsbyſtolemeſter i Sognet Hans 

> Bam ved Briſtol. Den tilfældige Læsning af eet enefte 
” Bind af Richardſons Pamela , vafte hos hende Torſt ef⸗ 

ter Underviisning, og nogle Damer i Nabolauget føgte 
ved deres Underftøttelfe at tilfredsftille den unge Piges 
Tilbøielighed. Hun gjorde fan hurtige Fremſtridt, at 
hun erhvervede fig almindelig Beundring. En Doctor 
Stonhouſe i Briſtol udmærkede fig ved fin venſtabelige 
Omſorg for hende; han underſtottede hende ved Opret⸗ 
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telſen af en Opdragelfesanfralt, der under Sahnal Mo⸗ 
veg og hendes Soſtres duelige Beſtyrelſe naaede en høi 
Grad af Fuldkommenhed. Han ſkaffede hende ogſaa Bes 
kiendtſtab med den berømte Garrick, der overtalte hende 
til at ffrive for Theatret, Hendes ——— for Thea⸗ 
tret bleve meget yndede, men faa Aar efter erholdt hen⸗ 
deg religisſe Synémaader em faa alvorlig Retning, at 
bun ti Fortalen til tredie Bind erklexede, ar bun fandt 
>turpladfens nærværende. Tilftand. faa lidet paſſende til 

Chriſtendommens Veſen, at hun vilde have fine dramas 
tiffe Verker anſeete for blorte Digte. Da hun ved Ind⸗ 
tægterne for fine literere Arbeider havde ſtaffet fig et 
Slags Uafhængighed begav hun fig med fine Soſtre fra 
Briſtol vil Mendiz, hvor hun ved at oprette og beftyre 
adſtillige Fattigfkoler for Kul: og Blyertsgraveres Børn 
erhvervede fig ftor Korttenefte… Men diſſe menneftekier— 
lige Indretninger fandt fnart Modſtandere; der opkom 
en Strid for og imod diſſe Skoler, hvori den ædle Stif⸗ 
terſte ingen Deel tog, men meget mere fod Frugterne af 
fine Beftræbelfer godtajgte fine ØGevæagrunde. Da Prind⸗ 
ſeſſe Charlottes Opdragelſe blev en Gjenſtond for hendes 
ophbiede Families OEpmerkſomhed, blev Hannah More 
vei denne Leilighed ſpurgt til Raads af Dronningen ſelv. 
Vad denne Leilig hed udaav hun et Verk om unge Prind⸗ 
ſeſſers Opdragelſe (Hints towards forming the Cha- 
racter of a young Princels 2 Vol, 8. 1805), hvor⸗ 
ved hun ti blot erhvervede fig Sen kongelige Families Bis 
fald, man almindelig Agtelſe, ſom hun overhovedet træls 
ler Englands beramteſte Perſoner og Skribentere blandt 
fine Venner. Inoale Aat har denne agtværdige Fors 
fatterinde maattet holde Sengen af en meget fmertelig 
Evadom,. Deéuaatet 5'eve literere Arbeider hendes 
Yndlingsbeſtjeftigelſe. -Sfær føgrte hun at benytte Ros ” 
manen til af udbrede fødelige og religisſe Grundſeninger. 
Af hendes SÉrifter, ber ere varige Mindeémærfer om 
hendes Aands Reenhed og hendes Genies Storhed og 
Frugtharhed nævnes her blot følgende: Coelebs in. 
searchof awife, 2 Vol, 8. 1809, ſom i et Aar ople⸗ 
vede :0 Oplag; sacred Dramas, with sensibility, a 
poetical epistle g:' 1782, 17de Ed, 1812; Prae- 
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tical piety or the influence of religion of tha 
heart 'on the conduct of life, 2 Vol, 3. 1811. 
gte Ed, 1812; Sendes Varker beløbe fig nu i alt til 
8 Bind. : 

Morea, en bjergig Halvse, der udajør den føde 
ligſte Deci af Grekenland, er det gamle Peloponneſus 
(Peſopſssen). VWeden ſmal Landtunge (det corinthifke 
Iſthmus) forbindes den med. det egentlige Græekenland 
og beſtylles af Golfo di Lepanto der joniſke Hav og Ars 
chipelagus. Nauvnet har Halvsen faaet under de. ſidſte 
græffe Keiſere formedeſſt dens Figurs Lighed med Bladet 
af et Diotbærtræe, ſom paa græfe heder Morea. Luften 
er varm, dog temmelig tempereret og Jordbunden frugts 
bar paa Korn, ædle Træfrugter, Viin, Olie, Silke, 
Bomuld, Uld, Galæbler ꝛc. De vigtigfte Udførfels ar⸗ 
tifler ere de under Navn af Corinther befjendte fmaae 
Roſiner; man anflaaer den aarlige Udførfel til 800,0009 
Centner. Motea inddeles fire Provindſer: Clarenza, 
Saccania, Belvedere og Zaconia eller Braccio di Mai— 
na. Den kom ved der oſtromerſte Riges Fald i Tyrker—⸗ 
nes Hender. J Krigen mod Slutuingen af det 17de 
Aarhundred blev den erobret af Venetianerne, men i Aar 

ret 1715 igjen tagen af Tyrferne, der beholdt den i Fre— 
den til Paſſarowitz 1718. J Aaret 1770 gjorde Nuse 
ferne forgjeves Angreb og Landgang paa Morea; de kun⸗ 
de ef holde fig imod Tyrkernes og Albaneſernes Anftræns 
gelfer, hvilke fiden toge en ftreng Hevn over Grakerne, 
ſom erklæarede Rebeller. Den hele Halvoe ftaaer under 
en Paſcha af fre Heſterumper, hvilken har fit Sæde i 
Tripolitza. Foruden ham byder Paſchaen af Napoli di 
Romania af to Heſterumper over Landets nordoſtlige 
Deel, og ide øvrige Egne ere adſtillige Sandſchiaker og 
Beyer, der ſjelden adlyde Paſchans Befalinger. Imod 
Syd boe Mainotterne (fee diſſe) Foruden diſſe regner 
man Befolkningen til 400,000 Gjræfer, 15000 Tyrker 
og 4000 Søder. ; 

Moreau, i Kunſthiſtorien befjendt under. Navnet 
den yngre, kongelig Cabinetstegner, bøde i Paris ved 
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Slutningen af Aaret 1814. Han var født, i. Pas 
tig 1741, lagde fig førft efter Maleriet under Ma-⸗ 
leren Le Lorrain, og gif, da denne blev faldt til Petersburg 
ſom Directør for Kunſtakademiet der, ſom hans Adjunct 

» med til Petersburg, uagtet han fun vav 17 Xar gammel. 
Men to Aar efter døde Le Lorrain og nu vendte Moreau tils 
bagetil Paris. Ved fuldkommen Mangel. paa egen For⸗ 
mue forlod han nu Maleriet og lærte under Lebas Kob⸗ 
berſtikkerkunſten, fordi denne hurtigere end hiin hjelper 
til af fortjene Brødet, faa meget mere ſom Moreau ſelv 
varen duelig Tegner, og felv tegnede hvad han vilde 
ſtikke Kobber. Han vandt BA ſin nye Lobebane en faar 
dan Berommelſe, af, naar en Bog prydet med Kobbere 

fEulde udgives, maatte diſſe tegnes og ſtikkes af Moreau, 
hvis Bogen Fulde gjøre Lykke. Han har leveret Kob⸗ 
berſtik til følgende franſke og gamle claeſiſte Forfattere: 
Homer, Thucydides, Marc⸗Aurel, Virgil, Juvenal, 
Ovpid, Corneille, Racine, Lafontaine, Regnard, Cre⸗ 
billon, Rouſſeau, Montesquieu, Marmontel, Raynal, 
Mably, Greſſet, Barthelemy, Saint Pierre, Voltai⸗ 
re og Molioͤre; til hver af diſſe to ſidſte hav han leveret 
to forſtſellige BSuiter af Kobbere, der tilſammen udgjøre 
over 100 Blade; videre 60 Biade fir Gesners Skrifter, 
80 til det nye Teſtamente og 1260 til den franſte Hiſto⸗ 
tie. Denſtore Forſkſellighed i diſſe Gjenſtande forude 
fætter en ſtor Mangfoldighed af Kundſtaber for at give 
enhver af famme den paffende Charatteer; Moreau befad 
og tiff: KundfEaber i faa høi en Grad, at han. ligefom 
kunde gjeldefor en levende Kunſtenchelopedie. J Aaret. 
1770 overdrog man ham at udkaſte Tegningerne til alle 

Hoffeſte og andre offentlige Feſte, og han begyndte dette 
Embede med UdÉaft til Dauphinens og de ovrige kongeli⸗ 
ge Prindſers Formalingshoitideligheder. J Aaret 
1775 udgav han fine til Ludvig 16des Kroningshoitid 
leverede Tegninger, af ham ſelv ſtukne i Kobber, og bley 
derpaa optagen til Medlem af Malerakademiet og ude 
nævnt til koöngelig Cabinetstegner. Om hang uhyre 
Sud vidner Meugden af hans Kunſtarbeider, thi, fore 
uden hvad: han har leveret ſom kongelig Cabinetstegner, 
belober Antallet af bans til Kobberſtik lererede Tegnins 
aer, fig et til mindre end nr Blade. JAaret 1784 
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foretog han en Reiſe til Italien, der gjorde Epoche £ 
hans Kunſtſynsmaade og Kunſtprodukter: alt hvad han 
fra denne Tid leverede ev mere frit, ædelt og. mindre mas 
niert.  CEndnu-i Aaret 1819 prydede han Kunftudftillins 
gen med to Tegninger paa hver af hvilfe der fandtes 
over 300 Figurer. Hans hoie Uegennyttighed tillod 
ham ei aft ſamle Formue, Han døde af et kraftagtigt 
Saar i den hoire Arm. 2 

Moreau (Sean Victor) følt af borgerlige Foræls 
dre i Morlaix i Depart. Finisterre 1761, døde. af: fine 
Saar den 2den Sept. 18173 i-Laun ti Bohmen. Han 
biev hoitideligt begraven i St. Petersburg den Tate Oct. 
Men hans afſatte Been. bleveBbifatte under det Minde, 
fom Fyrſt Repnin, dengang Generalgouverneur i Sachſen 
opreiſte for ham, den 4de Nov. 1814 paa Hoiden foran 
Dresden, hvor han faldt, (See deutſche Blaͤtter ster 5. 
32ſtes St.). Som Menneſte, Borger og Feldtherre 
forenede Moreau i ſin Perſon de forſte af Oldtidens Hel⸗ 
tes ſimple Storhed med den nyere Dannelſes Rigdom 
pg med den franſke Chargeteers Ynde. Hans Liv viſer 
fig fomen Stjerne i den franffe Revolutions Dat. Seie⸗ 
ren krandſede Moreaus Panier med. Bayards Bersſsm— 
melſe, men Ulhkken gav det fri Frankerigs førfte Helts 
Udsdelighed. Han fjempede aldrig ſein Soldat, men 
ſtedſe ſom Borger, med ſit Blik retter mod Fodrene lan⸗ 
det. Under alle Forhold handlede han ſelvſtendigt ſom 
en frie og beſkedent ſom en dydig Mand, Sandhed og (æn 
delig Ære gjaldt alt for ham: hans Storhed var hang 

Menneſtelighed. Skjebnen vilde ikkeat Moreau og faa 
ſom Stats mand ſkulde udvikle fin Characteer og fin 
Aand. En udforlig Beretning findes sm ham i Sods 
mus Gefdidte des Generals Moreau, Berlin 18174 og 
i Beauchamps Vie politique, ” militaire et privée 
du General Moreau, Paris 13914. Hans veltrufne 
Billede efter Gerard ffaaer foran Ouwarows Eloge fu- 
nebre de Moreau, St, Petersbourg 1813. Et fore 

Afrids af Moreaus Lenet indeholder det i Dresden » 
1815 udkomne Skrift: Johan Victor Moreau und ſei⸗ 
ne Todtenfeier (af Prot. Haſſe) med en Afbildning af det 
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ham paa Valpladſen foran Dresden oprettede Minde, 
hvis fimple' og fordringsfrie Stiil gandſte fvarede til 
Heltens Charåctede. — Moreau ſtuderede Sura i Rene 
nes og udmarkebe (ig ſaaledes, at han blev Prevét en 
droit 0: den førfe blandt fine Kammerater. Tidligere 
havde hans Tilbsielighed til Militerſtanden bevægede 
ham til at blive Soldat, men hans Fader, der ſom Sags 
fører beſad fine Medborgeres Tillid, løsFjøbre ham og 
beſtemte fam til famme Forretninger. Den afademiffe 
Dannelſe gav hans Aaud videnſtabelig Modenhed og 

hans Teonkemaade hiin Agtelſe for Lovene, ſom han vifte 
under alle Forhold: Han blev fredfe Borger; thi han 
vat, ſom han ſelv ſiger, Borger før han blev Krigere 

Saaledes kunde Revolutionen blot udvikle en Republika⸗— 
ners Dyder hos jam. Kolfefagen var ſtedſe Mereaus Gage 
Derfor traadde han i Mai 1788 i Spidſen af de unge 
Borgere af Rennes oa af Studenterne for Parlamentet 
og Stænderne af Bretagne imod Miniſterens Sndgreb ét 
Provindſens Forfatning. Anforeren for de kongelige 
Tropper vovede et at hefre Moreau med Magt. Men, 
Da de ſamme Stander mod Slutningen af Aaret af Cas 
fteaand vægrede fig ved at fuldbyrde den kongelige Befa⸗ 
ling med Henſyn til den af Nationen fordrede. Forſam⸗ 
ling af Rigsſtenderne, da erflærede Moreau fig imod 
dem i de bevæbnede Borgeres Navn fra Nantes og Rens 
neg, faa faft og klogt, at hine adlode, men diſſe gif fra 
hverandre. Ved Oprettelfen af Nationalgarden valgte 
fort derpaa de Frivillige fra Staden Rennes ham til der 
res Barailonsdef. Nu blev Krigskunſten hans Hoved⸗ 
Kudium. Han forbandt dermed Hiſtorien, fordi den for⸗ 
fynder og underføger den offentlige Mening Snart 
førte hans Borger Bataillon til de meeſt øvede Tropper. 
Han traadde med ſamme ind i Nordarmeens Linie. Da 
opflammsde det forſte Slag, det ved Neerwinden den 
I8de Marté 1793. hos ham, fom fordum det ved Ros 
croy hos Condé, Feldtherrens Genie. Han kom i Sour 
hams Generalſtab under Pichegrus Overanforſel. Ale⸗ 
rede i Juli blev han Brigadegeneral og i April 1794. 
Dwiſionsgeneral. Efterat have taget adffillige Feſtnin⸗ 
ger førte han Nordarmeen over den tilfrogne Waal. Pi⸗ 
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chegru, hans Overanfører og Ven, erobrede Holland, og 
Moreau erhvervede tilligemed ham Berommelſe for Taps 
perhed, Wöelmod og Uegennyttighed. Ved Spommen 
reddede hanen franſt Officier Livet ved Angrebet paa 
Sen Cadſand; han fuldførte ei Robespierres Blodbefas 
ling mod Georg IDIdies fangne Soldater; han. slev 
menneſtelig og holdt over den aandelige Dannelſes Være 
dighed midt imellem Sansculotter og Terroriſter. Hans 
Fader, en 74aarig Olding, en Velgjorer for de Fattige, 
blodede under Guillofinen, paa ſamme Dag, fom hans 
Son erobrede Cadfand og Sluis, fordi han forvaltede 
en udvandret Vens Formue; da vilde Moreau forlade 
Franferig, men Pichegrus Venſtab opflammede hans 
Fedrenelandsſind, og han blev; og det franffe Navns 
Wre, ſom Republikens Magthavere bortjagede fra des 
res Nærværelfe, flygtede under de Faner, hvor Moreau 
befalede, Som Overanfsrer ved Nordarmeen i Marts 
1795 gjenoprettede han igjen Mandstugten og faae 
ftrengt paa redelig Forvaltning af hvad der hørte til Ars 
meen. Hans Hæder ſom Feldtherre vifte fig reen og for, 
felv i den farligfte Stilling, fra den Dag, han traadde i 
Spidſen af Rhin- og Moſelarmeen, indtilden Dag han 
ſom Seierherre ved Hohenlinden, ved Vaabenſtilſtanden 
i Steyer, gav fit Fedreneland Freden til Luneville, fra 
24de April 1796 til 25de December 1800. Tre 
Gange førte han i Fiendens Paaſyn Hæren over Rhi— 
nen; i Juni 1796 ved Strasburg, i April 1797 
ved Diersheim og i April 1800 ved Kehl og Brei— 
fa. Ligeſaa ſnildt ſom driftigt gif han over Do— 
nau, Lech og Inn. Diſſe Overgange og hans Tildages 
tog, i October 1796 fra Lech til Håningen og i Mat 
1799 fra Etfd) til Turin vilde alene være tilſtrækkelige 
£gil at fætte ham ved Siden af den ældre og nyere Tids 
ſtorſte Feldtherrer. Dog feer man ham ligeſag (tor, 
naar han fold og rolig tilkjempede fig afgjørende Slag, 
trængte ind i Hjertet af de fiendtlige Lande, naar man 
betragter de glimrende Følger af hans velberegnede Mars 
fjer, den ſtrategiſte Overfigr i hans Udkaſt, Driſtighe⸗ 
den i hang Angreb, Forfigtigheden i hans Bevægelfer, 
Beſtemtheden i hans Anordninger og Visheden om hang 
Brier, Han reddede tre Gange Frankerigs Hær og dans 



380 Mor 

nede to Gange en nye af den ſlagne Hærs Lepninger. Op⸗ 
hoiet over enhver Skiebnens Forandring, bod han rolig 
on frie Krigens Storm. Ei Mars bevægede hans Bryſt, 
men Pallas » Arhene, . Saaledes flog han den ste Sult 
1796 General Latour ved Raſtadt, Erkehertug Carl 
den gde Juli ved Ettlingen; ſaaledes ſeirede han paa fit 
Tilbagetog, omringet af 66000 Fiender, med 45000 
Mand ved, Biberad) den 2den Oct. ; ſaaledes trængte han, 
hvad Villars ei havde vovet, igjennem Schwarzwalds 
Rædfelsdal; ſaaledes vedligeholde han, ſtiondt ſels flas 
gen, fom ved Emmendingen den 19de Oct og ved Schli⸗ 
engen den 24de Oct., ſeierrige Vaabens Berommelſe og 
Frophæer. Da han dengang var bleven tvungen. til at z 
tvæffe fig tilbage over Rbinen, fordi Jourdans Hær var 
bleven tilintergiort ved Erkehertug Carls Seire opholdt 
han endnu fire Maaneder Seierherren for Kehl og His 
ningen, ved ſtandhaftigt at forſvare diſſe ſlet befæftsde 
Pladſe, og afholde ham derved frø Italien, hvor de 
franffe Vaaben havde den ſtorſte Fremgang. Moreau 
blev fun flagen, naar Andres Forſeelſe gjorde det: umue 
ligt for ham at undvige et Slag. Men med Levningers 
ne afen Hær gavnede han Staten ofte mere end. mangen 
anden med en ſeierrig Armee. Den Menneſteliahed, 
hvormed han førte Krig, hævede ham, der var. heſt den 
fom Catinat, ædelmodig fom Turenne og kjek ſom Luxem⸗ 
bourg, over enhver General blandt hans Nation. 
Under hans Anforſel — det turde han ſelv ſige — var Kris 
gen fun en Svobe pan Valpladſen. Han forſmagede at 
berige fig; han bortjog rovſyge Generaler fra fin: Hær 3 
han ſtraffede bedragerffe Embedsmænd efter Krigsrettens 
Strenghed. De Overvundne agtede ham; og i Prag 
I3i4 trykkede Keiſer Frants ham Haanden, fordi ban 

havde behandlet hans Underſaatter i Tydſeland og Ita⸗ 
lien menneſkeligt. Saa ftreng han var i Kriestugten, 
faa mild var han i Omgang med fine Vaabenbrodre— 
Uden Bram, maadeholden og fimpel deelte han Mangel 
og Nød med Soldaterne. De kaldte ham deres Fader 
og Redder, felv naar de vare flagne og. utilfreds. Han 
alene holdt de Oprørte ſammen, de adlode ham, enten 
han ſwd i Spidſen for dem, eller ſelb ſtod under holere 
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Befaling. J Frankerig fvor Krigeren endog ved Moreaus 
Navn. En Feldtherre af "denne Characteer kun— 
de ei behage de ſtolte, rovſyge Directsrer. Reubel var 
hans Fiende. Da derfor Moreau den 3die Sept. 1797 
meldte Directøren Barthelemy, at Pichegru havde gjort 
fig mistenkt for Underbandlinger med Bourbonnerne for— 
medelften Fienden for fire Maaneder fiden fratagen Sams 
ling af Breve, faa holdt de heftige Republikaners Pars 
tie ogſaa ham mistænkt for Royalismus, fordi han tenk⸗ 
te moderat og faa længe havde opſat at være Pichegrus 
Angiver. "Han retfærdiggjorde fig vel efter den Seier, 

ſom hiint Partie erholdt over de Moderate ben 4de 
Sept. 1797, men man berøvede ham Overcommandoen; 
thi han og Hæren havde efterladt, ved offentlige Erklarin— 
ger, hvilfe Moreau anſaae for lovſtridige og upaſſende, 
at tilkſendegive Magthaverne fit Bifald over te voidfome 
me politiffe Forholdsregler. Men Hæren og Republi—⸗ 
kens Mad fordrede ham tilbage. Man anfatte ham é 
Nov. 1798 ſom anden Generalinfpectør ved den italien— 
ffe Urmee under Jouberts og derpaa under Scherers Overs 
anforſel. Moreau adløb og gjorde ſin Pligt af reen 
Kjerlighed til fit Fedreneland. Han raadede Scherer 
at drage Macdonalds Har til ſig fra Neapel. Dette 
ſkeedte ikke, og Feldttoget mislykkedes ved Scherers For— 
ſeelſe. JSlaget ved Magnane ved Etſch gif Moreau 
Glip af Seieren ved Overgeneralens Feil; og, da denne 
endeligt tog fin Afſteed kunde Moreau Intet udrette, 
uden med 28000 Mand af træffe fia tilbage til Piement 
og det Genueſiſke for 80000 Ruſſer og Oſterriger, ſom 
Suwaromw anforte. Han bevirkede ſaaledes, at han ſikkrede 
den i Nedreitalien under Macdonald afſtaarne Hær Til— 
bageteget. Men, da denne valgte Veien over Modena 
Do Parma, hvor han maatte levere Fienden et Slag, 
fendre Moreau to Divifioner til hans Underftøttelfe og 
frængte felv frem i Ryggen af Fienden og mod hans hoi⸗ 
re Floi for at ſikkre Macdonald Seieren. Moreau flog > 
virfeligt den 19de, 20de og 21de Juni Generalerne 
Bellegarde og Seckendorff i Sletten ved Marengo; men 
Macdonald, fom den 17de, 18de og Bk havde lidt st 

il 
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Nederlag ved Trebia befriedes ved Moreaus Sideangreb 
fva videre Forfolgelſe, da Suwarow nu vendte ſig imod 
Morequ, der undveeg ham, og ved Jovi t Befiddelfe af 
Bocchetta togen Stilling, der reddede Macdonalds ſlagne 
Hær. an fatte derpaa Armeen igjen iſtand faa lider ſom 
Derectoriet virkſomt underftørtede ham herved. Han var 
alletede Begreb med af føre den tihnye Sejre, da Regſe⸗ 
ringen kaldte ham tilbage. Haus Efterfolger Joubert 
leverede derpaa Slaget ved Novi den 15de Aug., hvilket 
Moreau paa hans Bøn bivaanede ſom Frievillia. Jou— 
;Bere blev i Begyndelſen af laget, og de franſke Generaler 
overdroge eenſtemmig Moreau Commandoen. Denne + 
maatte. vel efter 20 Timeré Kamp, hvori han ſelv blev— 
ſaaret og miftede tre efte, rømme Valpladſen, ſom 
han havde forudſagt, med han ſikkrede Hærens Tilbages 
tog ved henſigtsmesſige Anſtalter. Herpaa gif han til 
Paris. MWænd af Indflydelſe tilbode ham den førfte 
Plads i Staten. Han afflog Tilbudet og underſtottede 
den Plan, fom Bonaparte udførte den 18de Brumaire. 
Men fnart fandt han Mishag i den nyere Confularres 
gjerings Aand." Bonaparte overgav ham derfor Coms 
mandoen over Rhinarmeen. Underſtottet af Carnot 
dannede Moream den pan nye, og førte den, efter de 
vundne Slag, ved Engen den 3die Mai 1800, ved 
Moͤs kirch den ste, ved Biberach den gåde og efter Træfs 
ningen ved Memmingen indtil Led), tvang den øftevrigs 
fEe Overgeneral Kray til at forlade den fafte Stilling ved 
Ulm, gif over Donau, og ſlog bam ved Hochſtaͤdt, 
Mi dlingen og Neuburg. Kran traf fig tilbage til Ins 
golftadt; men Moreau trængte frem til Regensburg og” 
beſatte Minden og Feldkirch. Han kom derved i Fors 
bindelfe med Armeen i Italien og nødte Fienden i Vaas 
benſtilſtanden til Parsdorf at overgive fig Regensburg 
og Tyroler⸗Paſſet Reutti. Han forlængede ſamme ſiden 
den 2ode Sept. i Hohenlinden paa 45 Dage mod Ind⸗ 
rømmelfen af Philippsburg, Ulm og Ingolſtadt. Efter 

Vaabenſtilſtandens Opfigelfe traf Han fra Manden mod 
Inn, flog den øfterrigffe Armee: under Erkehertug 
Johan den 3die December ved Hohenlinden, gif over 
Inn, Salja og Traun, trængte frem "til 10, Mis 
fe fra Wien, og fluttede, paa Erkehertug Carls Tils 
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bud, en Vaabenſtilſtand med denne i Steyer d. 25de Dec. 
hvorved han ſom Pant paa den Fred, der ſtulde ſluttes, er⸗ 
holdt Feſtningerne Wuͤrzburg, Braunau, Kufſtein og 
Scharnitz. Jan gif derpaa til Paris, men trak fig efter Lu: 
neviller⸗Freden tilbage fra alle,offentlige Forretninger. J 
Nodelſen af fin Gage levede han lykkeligt og anftæns 
digt paa fit Landgods Grosbois af fin retmæsfigen erhvers 
vede Formue. Hans Gemalinde, en født Frank eller 
Hulot, ogen Søn, nogle Venner og landlige Beffjefris 
gelfer, dannede den Kreds, hvori Moreau, ædel og elſt⸗ 
værdig, bevægede fig med Aabenhed og Munterhed uden 
at tenke paa ærgjerrige Foretagender. Vel paaftaaer 
Forfatteren af Philadelphernes Hiftorie, at Moreau 
fEal have faaet iSpidfen af et alerede 1800 dannet hem⸗ 
meligt Selſkab af Militærperfoner , hvis Henſigt al 
have været at ømftyrte Bonapartes Regjering; men, om 

og dette virkeligt var til og var felv Moreau bes 
fjende, fan er det dog vift, at han Intet forerog 
fig, der kunde gjøre ham mistankt eller ſtrafſkyldig. 
SY Paris faae han hver Uge Venner hos fig. J munter 
Spog tillod han fig vel endog Henpegningen paa Over: 
conſulens Naadesbeviisninger, og afflog Wreslegionens 
Korg, fordi han alerede, fom han bemarkede, i io Aar 
havde hørt til ſamme; mén fun for Fortrolige, ſom 
Garat, hvem han ſaae paa tredie Sted, udoſte han fit 
Hjerte. — Ser erklærede fan fig angaaende fine politiſke 
Grundſatninger, hvorefter han, ſtjondt ſelv republikanſk 
ſindet, fandt et conſtitutionelt Monarchie meeſt henſigts— 
meſſigt i Frankerigs Forhold. Her klagede han over 
Bonapartes Tyrannie og fir Fedrenelands Ulykke, men 
han afſtyede Borgerkrig og Snigmord, derfor udtalte 
han aldrig det Ord, man faa tit forlangde af ham: of: 
fentligt at fremkalde alle til Undertrykkerens Fald. Smi— 
[ende gav han engang Garat til Svar: Vi due ei til 
Sammenſvargelſer: men ,, Jeg Fjender en Sammenfvære 
ger, han ei vil undgaae, det er ham ſelv; han vil tilin⸗ 
tergjøre fig i fine Daarſtaber.“ Saaledes levede Mor 
reau fEyldløs og uden Frygt. Men Overconſulen frygs 
tede hans folde, ſtumme Alvor, hans fædelige Storheb 

Bb 2 
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og der Kjerlighed, Ser drog alle Franſkmand til den ber 
ſtedne Feltherre. Han hadede Seierherren ved Hohen⸗ 
linden fordi den offentlige Mening ſtillede ham ſom den 
verdigſte i Spidfen af Modpartiet. Dette var til; og 
Bonaparte fjelnede for, at Moreau, der aldrig var 
hans Ven, fulde følge hiin Stemme. Det ſykkedes 
ham ei af nedfætte SMorean ved fmaalig Spot, eller ved 
Speidere opdage ftrafvætdige Forbindelfer og Handlin— 
ger af ham. Da aabenbarede endeligt en Snigmorder, 
for at redde fig. fra Døden, at George Cadoudal og 
Pichegru vare ſtiulte i Paris for at dræbe Bonaparte, og 
at Moreau vidſte det. Det hemmelige Politie havde 
ogſga bemægtiget fig nogle Breve, ſom Abbed David, 
Pichegrus og Moreaus fælleds Ven, havde fØrever til den 
ſidſte, for at forfone ham med Pichegru, for at han et 
fulde modfætte fig hans Henſigt at blive udſlettet af 
Emigrantliften, Moreaus Svar var ligeledes falder det 
i Hænderne, oa David blev heftet tilligemed en anden 
af Pichegrus Underhandlere, Exgeneral Lajollais. Dets 
te ſyntes Overconſulen nok til at lade Moreau den 15de 
Kebr, 1804, ſom Statsforbryder pludſeligt bringe til 
Temple. Tillige udfpredte Regjeringen de hadevardigſte 
Beſtyldninger, for at nedfætte ham i den offentlige Me— 
ning, fornemmeligt ved Armeen. Den ophævede tillige 
veden Senatsbeſlutning af 28de Febr. de Eedſvornes 
Retsform ved Underſogelſen om Maieſtetsforbrydelſer, og 
henviſte de Anklagede til en af 6 af Regjeringen udnævne 
te Medlemmer beftaaende Criminalret. Herpaa blev 
Pichegru heftet den 29de Febr og Georges den ode 
Marts. Juſtitsminiſteren forhørte Moreau forelobigen 
den 16de Febr., da Moreau Intet tilſtod, fordi han 
umiddelbar vilde meddele fig Overconſulen. Han fÉ 
heller ikke noie Anklagelſens Punkter at vide, hvilke 
Stordommeren opfatte at forelægge ham fra en lige til 
en anden, medens Regjeringen førft gjorde fig Umage 
for at ſamle Beviſer for fin Mistanke. Moreau rev 
derpaa den $de Marts før Begyndelſen af Retsunderføs 
gelfen til Onerconfulen, at der var gjort ham Forflag, 
men at han havde viift dem tilbage; at aabenbare fame 
me var imod hang Characteer. Han holdt Angiverie 
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for ſtjendigt, iſer mod Mænd, han ſtyldte Taknemme— 
lighed, eller med hvem han fordum havde ſtaget i Vens 
ſtabsforbindelſer. Overconſulen gav dette Brev til 
Retten. Imidlertid vedvarede de hemmelige Forhør, 
og den 14de April befjendtgjorde Murat Tropperne, at 
Moreaus SÉyid ſtedſe befræftedes mere, Men førf den 
26de Mai aabnedes Criminalrettens Forhandlinger og 
Anklageacten blev overgiven, og foreflog Dødsdom før 
Moreau fom Hovedmand for Sammenfværgelfen, for 
Georges og for 42 Medſammenſporne. Pichegru, ſom 
ftandhaftigt havde nægtet enhver Forbindelfe med Mores 
au, Georges, Lajollais o. 4: og havde fagt Dommerne 
ſterke Sandheder, blev den fjette April om Morgenen 
tidligt funden qvalt i fin Seng. Man vidfte blot faa 
meget om ham, at han var kommen til Paris for at bes 
virke ſin Udſtrogelſe af Emigrantliſten. Georges tilſtod 
frit, af han havde villet befrie Fedrenelandet fra Tyran⸗ 
nen og aftalt fin Plan med de franſke Prindfer, men vægs 
tede fig ved af nævne andre Medſtyldige og nægtede ens 
hver Forbindelfe med Moreau. Denne var biandt alle 
Anklagede den eneſte Republikaner. Da han faae, af" 
Overconſulen et vilde fvare paa hans Brev, erflærete 
han alerede den 11te April aabenhjertigt for Dommerne, 
hvad han forhen ei havde befjende, at Didearu var to 
Gange fommet til ham, havde ved det ander Beſog giort 
ham nogle Forflag med Henfyn til Bourbonnerne og havs 
de forladt ham utilfreds ; en tredie Sammenkomſt havde 
ei fundet Sted. Intet Vidne talte imod Moreau, intet 
ſtriftligt Beviis anklagede ham, inter frivilligt Skridt gjors 
de ham mistenkt. Anklagen beroede paa Formodninger 
og modſigende, ufammenhængende, endog urimelige Ges 
ſtyldninger af nogle Medanklagede, hvilfe dog tildeels i 
det førfte offentlige Forhør den.28 Tai toge deres Ud— 
ſagn ſom aftvungne tilbage eller erklærede , at de vare 
forvandffede i det hemmelige Forhors Protocol. Allige— 
vel vedblev Generalprocuratoren den 3die Juni at 
paaftaae, at Moreau havde forraadet Nationen, da han 
vilde gienindſette Bourbonnerne eller tilrive fig Dictatus 
tet, Den ſibſte Beſkyldning lagde Statsraad Real ved 

* 
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Forhoret, ſom Protocollen beviſte, i Munden paa en 
Medanklaget og fordums Bekjendt af Moreau, en vis 
Rolland, hos hvem Pichegru havde boet i to Næts 
ter ,, og hvem han havde ſendt ſom Underhandler til 
Moreau. Wi vide, fagde Dommeren, at de har fagt til 
Pichegru, at Moreau har et ſterkt Tilheng i Senatet; 
vi vide, at man har ſagt, Moreau ftaaer i Spidſen af en 
Folkebevegelſe. Betænf dem, ellers holder man dem et 
for en Fortrolig, men for en Medſtyldig.“ Rolland 
fagde nu, at Moreau havde yttret fig paa denne Maade 
imod ham og afviiſt Bourbonnernes Sag, fordi han ſelv 
tragtede efter den hsieffe Værdighed. Af alle Omſten—⸗ 
digheder faae man ved Underſogelſen, ar Moreau ei havs 
de opfyldt Lajollaig Forlangende at komme ſammen 
med Pichegru, at begge vare komne til ham imod hans 
Billie, at han havde raadet Pichegru, at gaae til TydfEs 
land for derfra at bevirke fin Udftrygelfe, at han havde 
forbudt begge fit Huus, og, da Pichegru desuden kom til 
ham andengang, og føgte af udforffe, om han var 
Bourbonnerne hengiven, har modfagt ham og. nof ens 
gang bedet ham ef mere at komme til ſig; at Pichegru 
derpaa gif utilfreds fra ham og igjen ſendte Rolland til 
ham, fom ligeledes blev afvliſt, hvorhos Moreau 
levende foreftillede ham Daarligheden i ethvert Foreta— 
gende for Bourbonnerne. Lajollais's og Rollands Ude 
fagn vare i og for fig felv og formedelft den perfonlige 
Intereſſe, der kunde have bevæget begge, hoiſt mistanke⸗ 
lige, Men de hos David fundne Breve bekraftede mere 
Moreaus Forfvar end Klagen imod ham. At han havde 
efterlade Angivelſen, var idet mindfte ei forbudet ved 
nogen franſt Lov, Moreau følgeligt ei ſtrafſtyldig. 
Den offentlige Mening erklærede fig høit, felv é 
Retsſalen, "for hang Frifjendelfe. — De vagthjavens 
de Gendarmes d'Elité, Generaler ſom Macdonald 
og Lecourbe, Perſoner af alle Staender bevidnede 
den ſtore Mand deres Bifald, han fom rolig og med 
Værdighed midt iblandt de AnÉlagede, agtet felv af dige 
fe vakte den almindeligſte Deeltagelfe. Da nu Moreau 
felv den ste Juni med fin Ufkyldigheds øg fin Fortieneſtes 
ædle Folelſe talede for Dommerne, da han fatte fit hele 
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Liv imod Beſkyldningen og forſikkrede ſin Uſtyldighed 
for Himmelens og Menneſkenes Aaſyn, da bleve alle 
Tilhørerne henrevne af Beundring, og mange fattede 
det Forfæt at ville redde ham. Man trængte om Natten 
ind i hans Fængfel for at befrie ham med Magt. Wien 
han vilde iffe at cen eneſte Blodsdraabe fulde udgydes 
for hang Skyld. Den Forfvarstale, Bonnet holdt, 
gjendrev ethert Skin af Mistanke og beſtſemmede An— 
klageren. Endeligt blev Dammen afſagt den 10de Juni 
efter 18 Timers Raadſtagning. Af tolv Dommere er— 
flærede jyv Moreau for uffyldig og frie; men fem for 
ſtyldig; Préſidenten og den Efterretning aflæggende 
Inſtructionsdommer dreve paa Raadſlagningens Forts 
færtelfe imod Procesformen. Savarh, Real og andre 
Regjeringens Bud gif fra og til om Natten for at tilkſen⸗ 
degive Dommerne Napoleons Villie. De turde ei frie 
fjende Moreau; men Keiſeren vovede ei, ved Soldater: 
neg, Officeerernes og det parififfe Folks tydelige Stem— 
ning at lade Frankerigs ædlefte Borger dømme til Døden 
fom et Offer for hans Had og Jverfyge. Dommerne 
vaklede: af pelitiſte Grunde erklarede endeligt Fleerhe⸗ 
den, at Moreau, om han og var uſtyldig, for ei at ſat⸗ 
fe Regjeringen i Fare, maatte falde Tom et Offer for 
Staten, de fordømte ham fil fo Aars Fænafel, for, ſom 
de fagde, derved at redde hans Liv. Kun Lecourbe, der 
har bekjendtgjort Protocollen ved denne mærfværdige Fors 

famling, Rigoud og Dameuve vedbleve med Fafthed ved 
deres førfte Erklæring, at Moreau aldeles burde frifjens 
deg. De bleve fiden forvifte fra Paris. Moreau under; 
Faftede fig ftiltiende denne Dom. Han begav fig alene, 
uden Vagt, under Folkets Raab: ingen Fengsling, 
Frihed for Moreau, medens Alt ſyntes af begunftige hans 
Flugt tilbage til Fængflet. Georges blev dømt til Døs 
den, Rolland til toaarigt Fengſel, men Lajollais benaa⸗ 
dedes af Keiſeren. Politiet frygtede en Opſtand til Kors 
deel for Moreau og havde truffet Modanſtalter. Keiſe— 
ren [od derpaa ved Fouchée den Fangne tilbyde Frihed un— 
der Betingelſer, ſom Moreau forkaſtede. Da befluttede 
han, at forvife ham; og Juſtitsminiſteren bekjendt⸗ 
gjorde den 21de Juni, at Keiferen havde giver Moreau 
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den forlangte Tilladelſe at begive fig fil Amerika i frivil⸗ 
lig Landflygtighed, dog turde han uden Keiſerens Tillas 
delfe aldrig mere betræde Frankerigs Jordbund. Savas 
ry bragfe ham derpaa under Bedakning til Spanien. 
Han indſtibede fig 4805 i Cadir til Nordamerika. Hans 
frugtſommelige Gemalinde fulgde ham tilligemed hang 
Son med Reften af hans Formue efterat Procesomkoſt⸗ 
ningerne vare betalte, Su levede Moreau overeenée 
ftemmende med fin Aand og fit Hierte i lykkelig Cenfoms 
hjed fra 1805 til Juni 1813. Han reisde meget, og 
nedſatte fig endeligt i Morisville ved Delaware ei langt 
fra Philadelphia. Om Binteren levede han i Nye York, 
om Sommeren ſyſſelſatte han fig med Jagt, Fiſterie og 
Landvæfen. Hang Familie, nogle faa Venner, blandt 
hvilke hans Adjutant, Oberſt Rapatel, og en god Bog vas 
re hang Fjerefte Selffab. Han iagttog Begivenhedernes 
Gang, dømte frimodigt uden at tage Partie og forudſagde 
Udfaldet af mangt et ærajerrigt Foretagende. Da miſtede 
han i December 1311 fit Landſted med et betydeligt Bis 
bliothek ved Ildebrand. Hans Søn døde. Hans Gens 
malinde var i Familieanliggender reiſt til Frankerig, men 
maarte ei forlade Burdeaux, hvor hun blev fat under 
Opſigt. Nu indbød hans Ven, Kronprindſen af Sver⸗ 
rig ham til fig til Stocholm. Napoleon begyndte dens 
gang Toget til Rusland, og Exgeneralen Malet udfaftede 
Planen til en Revolution i Paris. Moreau, hvis Ans 
komſt til Europa enhver ventede, ſtulde ſom Praſident 
ſtage i Spidſen af en proviſoriſt Regjerin ⸗ Men Mos. 
reau afflog Kronprindſens Indbydelſe og vidſte fandfyns 

ligt Intet om Malets driftige Planer , ſom mislykkedes 
Den 22de Oct. 1912. J December ſamme ar begav 
Moreaus Gemalinde med fin. Datter Sfabella fig igjen 
fil Frankerig for-at gjenoprette fin Sundhed, men maats 
te ei komme i Land. Sun maatte igjen indſtibe fig og 
begav fia fif Enaland. Imidlertid hødte Moreau paa 
det heftigfte oprørt ved der franſte Armees Opofrelfe & 
Rusland, beſluttet paa Keiſer Alexanders Indbydelſe, 
af begive ſig til jam til Europa. Ham antog ingen 
Grad eller Gage, men beſluttede fom frie Verdensborger 
at tjene Europas retfærdige Sag, fom han og betragtede 
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ſom fit undertrykte Fedrenelande. Hvo tsr vove hers 
for at dadle en Mand, der var en faa god Borger, 
fan ædel; faa uegennyttig, faa erfaren og indflydelſesrig 
ſom Moreau? Hans Navn, hans Opfordring og hang 
Krigsplan vilde ſandſynligviis tilintetgſort Napoleons 
Magt i Tydſkland . tere vilde Moreau ikke. Men 
Forfynet havde beſluttet anderledes. Moreau landede 
den 20de Juli 1813 i Gothenburg; den 7de Auguſt ans 
kom han i Stralſund, hvor Kronprindſen levede tre Das 
ge i den inderligſte Fortrofighed med fin gamle Ven. 

Hiin gif derpaa til fit Hovedquarteer i Oranienburg og 
Moreau over Berfineg Zuͤllichau til Prag. Her beføgte 
Heiſer Alerander ham den 17de Dagen efter hans An: 
komſt. Et ſjeldent Forhold dannede fig nu mellem Monar⸗ 
chen og Moreau. Hiin anfaae denne fom fin Raadgiver 
og Ven, og Moreau viede Keiſeren fit Liv uden at træde 
i hang Tjenefte, Dog bar han Uniform ſom keiſerlig 
Generaladjutant, Han ledſagede Keiſeren til Heſt paa 
Marſchen til Dresden den 25de og 26de Aug. Thi afs 
fEaaren fra Dresden fulde Napoleons Magt fnættes ved 
Elben. " Hurtigt ilede den franſke Keiſer med fin Hær til 
Dresden. Langſommere brød de Allieredes Hær igien⸗ 
nem Bohmens Bjergpaſſer. Faa Timer for fildigt paas 
fulgte Angrebet; Tilbagetoget blev nødvendigt efter at 
man forgjeves havde beſkfudt Staben. Moreau faae den 
27de, at Napoleon omgik Øfterrigernes venſtre Floi. 
Et Kanonſlag ſtulde aabne den franffe Hær VWeiene til 
Pirna og Freiberg. Standhaftigt kaſtede de Allieredes 
Centrum og hoiere Floi Fiendens Angreb tilbage. Da 
ilede Moreau fra Slagliniens hedeſte Punkter tilbage 
til Alexander. Han trafham om Middagen bag et preus⸗ 
ſiſt af to franffe, forfra og fra Siden beſtroget, Bat» 
ferie paa Hsiden ved Recknitz, hvor Centrum befandt 
ſig. Medens han holde her og talte med Keiſeren om 
Slaget, ſtyrtede han pludfelige til Jorden tilligemed 
Heſten. En Kanonkugle havde knuſt ham begge Bene—⸗ 
ne. Standhaftig og rolig taalte han Afſetningen. Da 
Heren den 27de om Aftenen tiltraadde fir Tilbagetog, 
blev han baaren over Bjørgene, vedblev at være vitkſom 
for den falleds Sag, klagede aldrig, troſtede fine- Vens 
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ner og døde uden Fortrydelſe og uden Final med et Hier⸗ 
te fuldt af Kjerlighed for Frankerig. 

Moreri (Bouiz), Doctor i Theologien, født den 
25de Marts 1643 i Bagemont, en lille Stad i Pro» 
vence, ſtuderede Draguignan, Air og Lyon. J 
den fidfte Stad prædifede han fem Aar ſom Controvers— 
præft.… Moreri havde alerede gjort fig befjendt i fit 
18de Aar ved en flet Allegorie under Titelen: Le 
pays d'amour, Snart fremtraadde han med nyttigere 
Arbeider. J Aaret 1673 udkom i eet Foliobind den 
Dietionnaire, ſom fører hang Mavn og hvortil Chappu— 
zeau paaftaaer at have givet ham den forſte Idee. Han 
dedicerede ſamme af Taknemmelighed til Gaillard de Lon» 
jumeau, Biffop af Apt. Denne Pralats Soſter ſtaffede 
ham en Plads hos Statéſekreteren Pompone, og Mores 
ri kunde haabe de ſtorſte Fordele deraf; men den uaf— 
brudte Flid, Gvormed han arbeidede paa en nye Udgave 
af fin Dictionnaire, udtømte hans Kræfter faales 
des at han døde i Paris 1685 Det forſte Bind 
af det ny Oplag var alerede udkommet; der andet paa⸗ 
fulgte nogle Maaneder efter hans Død. Moreri var en 
god Literator, fjendte de nyere Bøger, han ſtulde benytte 
og forftod temmelig godt italienſk og ſpanſt, men han 
manglede Smag og Phantafie. Hans Vark ſom er bles 
vet gandſke omarbeidet og. betydeligt forøget, fører ends 
nu hans Navn, men er ei mere af ham. Altfor utilfor— 
ladelige Genealogier, Artikler om uübekjendte Perſoners, 
Unsiagtigheder, urigtige Angivelſer, Feil i Sproget, 
Mangel paa Critik, Præcifion og Smag, have ſtadet 
dette nyttige Verk, ſom vilde været meget behageligere, 
hvis man havde indffrænfet fig til det Nodvendige og 
Intereſſante. De geographiffe Artikler er ifær fulde af 
Feil. De bedfte Udgaver ere fra 1718 (5 Bind), fra 
1725 (6 Bind), og fra 1732 (ligeledes 6 Bind). Ab⸗ 
bed Gouget har leveret et Supplement i 4 Foliobind, 
hvilfen Drouet har omarbeidet 1759 i en nye Udgave 
paa 10 Bind, Moreris øvrige Varker ere ei af fter 

Bigtighed. 
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Mouresque, moreſt falder man den mauriſke, alt⸗ 
faa oprindeligen orientalffe Stiil i Bygningskunſten og 
ſammes Zirater. See Arabeſter. 

Morgagni (Giambattiſta), en lærd Anatom, 
født i Forli i Romagna Mar 1682, var Medlem af Aka⸗ 
demiet i Bologna, hvor han. havde ſtuderet. Republi— 
ken Venedig faldte ham fra Forli, hvor han befandt fig 
paa en aft for indſtrenket Skueplads til Læreftelen i Anas 
fomien i Padua, med en Gage af 6000 Franfer. Mor—⸗ 
gagni forøgede dette Univerſitets Bersmmelſe ved fine 
Opdagelſer og fine Skrifter. De vigtigſte af dem ere: 
I) Adversaria anatomica omnia. Xden Leydenſke Ud: 
gave 1741 findeg desuden Nova institutionum medi- 
carum idea; 2) Epistolæ anatomicæ; 2) De sedi- 
bus et causis morborum per anatomen indagatis 
Libri V; 4) Forføjellige Greve i den nye Udgave af 
Valſava. — Morgagni har giver en (ile Aabning ved 
Tungen og en Muffel Ravn, fordi han forſt opdagede 
dem. Han døde 17715 ien Alder af 90 Aar. Hans 
Værfer ere ſamlede af ham ſelv 1765 og udkomne i Ve⸗ 
nedig i 5 Foliobind. 

Morgana fee Fata Morgana. 

Morgarten. Paa Grandſen af Landet Schweiz 
findes Ageri Sse. Den er fun cen Miil lang, men 
meget dob og rig paa alle Slags Fiffe. Ved Oſtſiden af 
denne Søe hæver fig et Bjerg i Mogarten, hvig fførs 
fre Deel tilhører Canton Zug. Det er blever mærfværs 
digt ved et Slag, fom udførtes ved efterfølgende Begi⸗ 
venheder. $ Aaret 1273 fom Grev Rudolph af Habss 
burg paa den tydſke Keiſerthrone. Til hans Bundsfor— 
vandte horte Schweiz, ſom han lovede Opretholdelſen af 
dets gamle Frihed. Hans Son og Efterfolger Albrecht 
gik ud fra andre Grundſetninger. Han nærede den 
Plan at forvandle Helvetien til et eget Hertugdom, 
hvilfet (ſom Hiftorien antager) var tiltenkt een af hans 
Sønner, og fjøbte i denne Henſigt af Abbeden af Mur— 
bad Staden Lucern og dens Rettigheder i forffjellige 
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lige Landébbyer i Canton Schweitz. Denne hans Plan 
var ifær forhadt af de tre Cantoner Schweiz, Uri og Uns 
terwalden. De tiltraf fig derved Keiſerens høiefte Miss 
fornsielſe, fom nægtede dem Bekraftelſen af deres Pris 
vilegier og overlød dem til fine Rigsfogders Vilkaar 
eller rettete Tyrannie. Blandt diffe Tyranner udmarke— 
de fig iſer Geißler (efter andre Skribentere Grisler og efs 
tev andre igjen Geßler) Foged i Schweiz og Uri og Bil 
ger von Landenberg, Foged i Unterwalden, ſom mod 
al Ret (od ſtikke Binene ud paa Henrich von Melchthal. 
Ved biffe eg andre Gruſomheder bragtes tre ligefaa modige 
ſom fioge Mænd, Werner von Stauffach fra Schweiz, 

Waͤlther Fuͤrſtfra Uri og Aruold Melchthal fra Unterwal— 
den til at forene fig for at knakke det oſterrigſte Aag, bet for 
fie, hvad der Fofte vilde; felv Livet var dem ei før heien 
Priis. Saaledes opkom detedelige Forbund (Eidgenos⸗ 
ſenſchaft), en Genævnelfe, man fiden ſtedſe har brugt 
om Schweizerforbundet. Keiſer Albrecht vilde anvende 
Magten, men blev dræbt af fin Broderſon Johan. De 
fre forenede Cantoner, hvormed fiden flere forbandt fig, 
holdt med Ludvig af Bayern, da Huſet Habsburg var 
Dem forhadt. Derover forbittredes Keiſer Frederik af 
Oſterrig heftigt. Han erklærede Schweiz i Achten, og 
Biſkoppen af Coſtanz ſlyngede Bannſtraalen imod 
Schweizerne. Keiſer Ludvig og Erkebiſkoppen af Mainz 
løfte bem af begge, og Keiſer Frederik indſaae altfaa vel 
at virkſomme Midler vare nødvendige. . Han fammens 
traf i Aaret 7315 en Hær af 20000 Mand, fom han 
betroede fin Broder Leopold af Oſterrig. Han rykkede 
med diſſe mod Cantonerne Schweiz, Uri og Unterwal⸗ 
den, hvis Styrke beløb fig til 1600 fjæffe Mænd. Dens 
ne lille Hob befatte den fmalle Vei, der jiynger fig mel 
lem Bjerget Morgarten og Ageri Søen. En Deel af 
ſamme ſtod ved Siden af det ſteile Bierg , og ſaaledes 
ventede man Fienden, der var uforfigtig nof til at træns 
ind i det ſnevre Bjergpas, der var beſtemt til dens 
Grav og ſyntes færdeles ſtikket dertil. Neppe var Leos 
polds Hær, hvor man ventede den, før Schweizerne nede 
rullede ſtore Steenmaſſer paa ſamme, hvorved hang Ryt— 
ferie bragtes i Uorden og en Mængde Pſterriger bleve ſaa⸗ 
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rede og dræbte, anfaldt og forfulgte hvad der blev tilba⸗ 
ge af ſamme og ſaaledes tilintetgjorde en frygtelig Magt 
ogen Plan, bvis Maal vat et Lands Undertrykkelſe, ſom 
inter havde forbrudt, uden af det ei vilde underkaſte fia et 

Herredsmme, der var blevet det forhadt ved uført Grus 
fomhed. Seieren ved Foden af Bjerget Morgarten lage 
de en faſt Grund for Schweizerforbundet. De tre Canz 
foner, ſom førft havde forenet fig pag 10 Aar, forbande 
fig ben Zde Dec. 1315 for ſtedſe. Med diſſe forbandt 
fig fiden de andre Cantoner, og ſaaledes opkom og udvik⸗ 
ledes det endnu exiſterende Schweizerforbund. 

Morgengave kaldtes oprindeligen efter den almins 
deliae tydſte Privatret, den Sjave, fom Wgtemanden, 
Dagen (Morgenen) efter Brylluppet, forærer fin Kone, 
hvorved hun kommer i Beſiddelſe af ſamme ſom frie Siø 
endom. Man falder den [ovmæsfig Morgengave, for 
faavidt den loves i en Wgtepagt, "og derfor og fan fors 
dres for Retten, omendſtjondt den ev indkledet i Torm af 
en Gave. Ved fanfalbte- uſtandsmesſige ERgteſtaber 
erholdt Konen famme iftedet for alt andet og maafe deraf 
førge for fig og fine Børn. Alerede i den tydſte Na⸗ 
tions ældfte Love forefomme Spor deraf." Den fandt 
fædvanligt Sted blande Adelen, fjeldnere blandt Borgere 
ſtanden. Morgengavens Storrelſe kom almindeligt am 
paa Overeenskomſt. Wed lovmasſfig eller ſachſiſt Mors 
gengave forftod man viſſe Ting, fom en adelig Enke, efe 
ter fin Gemals Død nødvendigt maa erholde af hans 
Landgods. - Den ſtal have fin Grund i en urigtig Fora 
flaring af Sachſenſpiegel, men, er bekræftet ved ſenere 
Love og Vedtægt. Sielden leveres den fadfiffe Morgen 
gave in natura, men Mandens Arvingeri forlige fig 
fædvanligt med Konen om et viſt OQvantum, fom hun 
erholder. 

Worgenréde, Dette herlige Syn paa den eſtlige 
Himmel fort før Solens Opgang ev det ſamme fom vi 
falde Aftenrøden paa den veftlige Himmel fort efter Ses 
feng Nedgang. At Solftraalerne og Dunſter eller 
OSkyer ere nødvendige til Dette Phoenomens Fremkomſt 
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lærer Hieſynet. Ei altid er Morgen og Aftenroden lis 
geſſtjon; undertiden bemærfer man, naar Himmelen er 
gandſke flar, fun en fvag Rodme og ved meget tykt 
morkt SÉyrveir, flet ingen. En tilfredsſtillende Forkla— 
ring over diff. Phoenomener mangler og endnu; dog er 
bet ſandſynligt at Sollyſet, naar det kommer fra Hori— 
zonten og altfaa igjennem en ſtor Strekning Luft, ta— 
ber forſt de blage, dernæft. de gule og tilſidſt de røde 
Straaler; derfor vifer Solen fig høit paa Himmelen 
hvid, i lavere Cane guulagtig og ved Grændfen af Hori. 
zonten rødlig og farver Dunſter og Skyer paa ſamme Maa— 
de. En hoirod eller ſterk Morgenrode anſees før der mes 
fie med Grund fom Forbud for en regnfuld Dag, og en 
ſtjon Aftenrode forfynder en ſmuk tilkommende Dag. 
Man forklarer dette ſaaledes, at Morgenroden forkynder 
en Skyemaſſe der træffer op over Horiſonten fra Oſten 
mod Veſten før den frembrydende Dag; men Aftenroden 
derimod betyder en Skyemaſſe, der fjerner fig fra Hori— 
gonten. ; 

Morgenſtjerne fee Venus og Planeterne, 

Morghen (Rafael) født i Neapel 1758, nede 
ſtammer fra en Familie, der alerede i Forveien havde uds 
merket fig ved Kobberſtikkerkunſten - Han erholdt den 
førffe Underviisning i denne Kunſt af fin Fader, men 
kom ſnart til Som og under den berømte Volpatos Vei— 
ledning. Her tog han Deel i Bearbeidelſen afen Rakke 
Blade, ſom Volpato udgav efter Rafaels Stanzemale— 
rier i Vatikanet, og ſom ſtedſe vil betragtes ſom eet af 
Gravſtikkens fortrinligſte og betydeligſte Arbeider. Eet 
af hine Blade, Meſſe Underverket i Bolſtoa ev udkom⸗ 
met under hans Navn. Skjondt en vis Haardhed og 
JEngftelighed er Ejendelig i dette Blad, faa traf dog 
alerede dengang Behandlingen Reenhed og Fiinhed Als 
leg Opmerkſomhed paa den unge Kunſtner. Men førfe 
ved hans fenere Arbeider, Aurora efter Guido, Dianas - 
Sagt efter Domenichino, Parnaſus efrer Mengs, men 
frem for alt ved en hellig Familie og Timerne efter 
Pouſſin faavelfom en Madonna efter Fra Bartolomeo 
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gotgiorde ham det Haab, man havde fattet om ham. 
Rigtighed i. Tegningen, Beftemthed i Omridſet, Klavs 
hed og Reenhed, maler Effect, forbundet med den ſtor— 
ſte Fiinhed i Behandlingen ere de Fortjeneſter, der gigs 
re denne Kunſtner til den nyere Tids ſtorſte Kobberſtik— 
fer, Imidlertid giftede Morghen fig med en Datter af 
fin Lærer Volpato. JAaret 1792 modtog han et Kald 
til Florents vg paatog ſig for Hoffet der, at ſtikke de 
fEjønnefte Malerier i det derværende Gallerie i Kobber. 
Forſt udfom hans Madonna della Sedia efter Rafael, 
blandt den fore Mængde Copier af dette Kunſtens Mes 
ſterverk, uſtridigt det, der kommer Oriainalen narmeſt. 

Efter denne Tid udgav han fit forſte Kobberſtik efter Ras 
faels Forklarelſe, hvilfer Blad dog for en ſtor Deel er uds 
arbeidet af hans Broder Anton, da Rafael Morghen leed 
af en langvarig Hienſvaghed. Han foretog fiden et an» 
det Blad, der er af ham alene. Derpaa udfom Nadve⸗ 
ren efter Leonardo da Vinci, der ſom eet af hang Hoved⸗ 
værfer alerede nu betales over den førfte Priis; en Mag—⸗ 
dalene. efter Marillos, Rafaels, Dantes, Petrarchus 
og Taſſos Billeder, og foruden flere hans ovennævnte 
Blad, Forklarelſen, der udkom 1812. Morghen blev 
1803 udnævnt til Medlem af det franfe Nationaliaſti— 
tut og lever endnu i Florents. 

Morhof (Daniel Georg) blev født den 6te Febr. 
1639 i Wismar, beſogte Sfolent fin Fædreneftad og 
Padagogiet i Stettin og ftuderede fra 1657. Retten 
i Roſtock, hvorhos han dyrfede de humaniſtiſke Videnſta⸗ 
ber. Et latinſt Spsgedigt, ſom han forfærdigede 1659 
over en Storks Dod, erhvervede ham 1660 Profeſſuret i 
Digtekunſten i Roſtock, bvilfet han tiltraadde efter fin 
Tilbagekomſt fra en Reife til Holland og England, Dets 
te Embede bortbyttede han 1665 med Profefjuret i Vel 
talenhed og Digtefunft ved det nyoprettede Akademie 
i Kiel, hvor han fandt ſaadant Bifald, at hans Høres 
ſal tit et kunde rumme Mangden af hané Tilbørere. 
1670 gjorde han en anden Reife til Holland og England,” 
blev efter fin Tilbagekomſt 1673 tillige Profeſſor i Hiſto⸗ 
rien, 1080 Bibliothekar og døde den zote Juli 1691 
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i Luͤbeck paa en Tilbagereiſe fra Pyrmont, hvorhen Gan 
var reiſt for Sygeligheds Skyld. Ved fit almindelige 
befjendte Værf: Polyhistor (Lubec 17638, 4. 
fjerde Udgave ſammeſteds 1747, 2 Bind 4.) vakte han 
forſt i Tydſtland et fuldftændigere og planmæsfiaere 
Studium af &iterairbiftorien. Det var i lang Tid 
Hovedkilden til alle literariſte Notiſer og er utallige 
Gange benyttet, ſtuderet og afſtrevet. Virkeligt ins 
deholder det og en betydelig Rigdom af alle Slags litera⸗ 
riffe Notifer, og, om end et alle bang Domme ſtaae 
Prove, og fornemmelig hans Synsmaader af Literairhis 
ftorien ſom Videnfab have ſtore Mang er, er det dog 
vigtigt felv for voreTider ved manget methodologiſt Vin 
(f. Ex. om Luculls's Kunſt). Hans Underretning om det 
tydſte Sprog og Poefie, ſammes Oprindelfe, Fremgang 
og Lærefætninger, ſamt hans tydffe Digte (3die Oplag, 
Luͤbeck og Leipzig 1718) er ifær vigtig fra den hiſtoriſte 
Side. Hans tydſte, faavelfom hans latinſte Digs 
fe (Lubec 1697, 8) ere af liden Værd og indeholde 
de fjelden et heldigt Indfald eller en lykkelig Vens 
ding. ; ' 

Moritz, Churfyrſte af Sachſen, var en Søn af 
Hertug Henrik af Sachſen og blev født 1521 i Freiberg. 
lerede i ſin Ungdom gav han Haab om den ſtore Fyrfte 
der engang (Fulde blive fit Fedrenelands Redder. Han 
vifte (tore Talenter forbundne ved raſtlss Virkſomhed og 
en fyrig Characteer. Diſſe Egenſtaber ſyntes ei vel at 
forenes med den Indſkrenkelſe, hans lille Fedrenearv ans 
vifte ham. Hans fremſtrabende Mand blev endnu mere 
vakt, da han beſogte adſkillige tydſte Hoffer, ſom langt 
overgik hans Fedrenehof i Glands. Dengang (1541) 
formælede han fig med en Datter af den bersmtelPhilip, 
Landgreve af Geffen. Samme Aar døde hans Kader. 
Han paatog fig derpaa ſelv Beftyrelfen af fit Land og 
og overvejede hvad han havde at gjøre under de ſtore 
Uroligheder, fom dengang i Anledning af Religionen 
fandt Sted i Tydſtland. Skjondt ſelv Bekjender af den 
lutherſte Lære vægrede han fig dog ved af tiltræde de pros 

teſtantiſke Fyrſters Forbindelſe, fom med Vaaben i 
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vilde forſpare den nye Lære, og tiftræde det ſchmalkaldiſke 
Forbund, enten fordi han alerede dengang havde hem me⸗ 
lige Henſigter paa Churværdigheden og derfor et vilde 
gjøre fig Keiſeren til Uven, eller, fordi han forudſaae 
at denne Forbindelfes flette Organiſation ſnart vilde, fors 
aarfage dens Fald. Carl Ste glædede fig ved den tappre 
Moritzes Hengivenhrd og belønnede ham med manges 
haande Gunſtbeviisninger, ja han opfordrede ham endog 
til at, bemægtige fig Churfyrſt Johan Frederiks Land, 
fom var Anfører for den ſchmalkaldiſte Hær, og meddeel⸗ 
te ham fiden 1548 paa Rigsdagen i Augsbutg høitides 
ligt Churverdigheden. Keiſeren, der troede af have 
vundet een af de mægtigfte Rigsfyrſter for fig, forfulgte 
imidlertid fine ærgierrige Planer af tilintetgføre de tyds 
ſte Fyrſters Rettigheder og Friheder og opkaſte fig til 
Tydſklands uindſtrenkede Beherſter. Men, hvor funs 
ſtigt han og ſtjulte fin Henſigt, og under Skin af at bes 
fEytte Catholikernes Intereſſe, fun befordrede fin egen, 
faa erkjendte dog den i Politikens Irgange ſelv velerfars 
ne Mori& dog ſnart det egentlige Maal for den herſteſyge 
Carls Beftræbelfer. Han indfaae, af man fun ved aas 
benbare Magt kunde modftaae ham, og tog ei i BetænÉr 
ning at fremtræde ſom Keiſerens Fiende. Dog gif han 
gi heller hev frem uden Snildhed. Han drev ſine Udruſt⸗ 
ninger i Aaret 1550 under det Skin, at fuldbyrde den 
ham af Keiſeren overdragne Udførelfe af Rigsachten imod 
Staden Magdeburg, fluttede 1551 hemmelige Forbins 
delfer med Kong Henrik 2den af Frankerig og nogle tyde 
fe Fyrſter og vidfte at tage fine Forholdsregler faa godt, 
at han nær havde taget Carl, der lage fyg i Inspruck af 
Podagra, fil Fange (1552). Som Retfærdiggjørelfe 
for denne uventede Feide, anførte Moritz, at Keiferen 
mod fir udtrykkelige og hoitidelige Løfte, endnu fredfe 
holdt Landgreve Philip af Heſſen (Moritzes Svigerfader) 
fangen. Keiſeren, der var nedboiet af Svaghed, fod 
ved fin Broder Ferdinand gjøre ham Forflag til Forlig, 

Ifslge diſſe Underhandlinger kom def berømte Fordrag 
til Paſſau iſtand den zĩte Juli 1552. Moritz, ſom 
derved havde forſonet ſig med FOREGÅ troede nu 

É (4 
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og af maatte give Keiſeren er Beviis paa fin. Hengivens 
hed og bivaanede endnu ſamme Aaret Tog imod Tyrkerne. 
Men, da Intet udrettedes gif han tilbage til Sachſen⸗ 
Kort derpaag 9de Juli 1553 tilſatte han, alt for tidligt 
for hans Land, Livet iet Slag mod Markgreve Albrecht 
af Brandenburg. Om man end ef kan eller vil dømme 
fordeelagtigt om Moritzes Characteer, maa man dog tils 
(fane, at han, foruden hiin Klogſtab, ifølge hvilfen han 
ſnildt forſtod at nytte Omftændighederne, tilligs befad 
ſtore Regent⸗ og Feldtherretalenter, der gjøre ham til 
een afde merkeligſte cydſte Fyrſter. Uagtet hans forte 
Reglering fylder Sachſen ham mange nyttige Indret—⸗ 
ninder. — Hf fit Folks Dannelſe og af Videnffaberne ere 
hvervede han fig ſtoöre Fartjenefter ved Stiftelſen af Fyr⸗ 
ſteſkolerne og mange nyttige Indretninger ved det Leipe 
ziger-Univerſitetet. Han var den førfte Churfyrfte i 
Sachſen af den albertinffe Linie. 

Moritz, Fyrſte af Anhalt⸗Deſſau, kongelig preus⸗ 
ſiſt General⸗Feldtmarſchal, født i Deſſau den 31te Oct. 
1712, var den yngſte Søn af den beromte Fyrſt Leopold 
afte af Anhalt: Deffau. - Femten War gammel traadde 
Gan i preusſiſt Krigstjenefte, blev Capitain og var inde 
fil 1753 nærværende i aflede tre forſte Kriges Feldttog. 
Han bivannede og 1734. 009 1735 Feldttogene ved Rhin 
ſom Volontair. J Slagene ved Hohenfriedberg, Kes⸗ 
ſelsdorf, Prag, Kollin, Rosbach, Zorndorf og Leuthen, 
i hvilket fidfre Frederi€ 2den paa Valpladſen udnævnte 
ham til Genexal⸗Feldtmarſchal, vifte han fortrinlig Taps 
perhed og Klogffab og efterlignede fin Fader i begge 
Egenſkaber. Han iagttog den ſtrengeſte Mandstugt 3 
men var iøvrigt en ſand Menneſteven, en Fader for fine 
Soldater og en ivrig Bekſender af den reformeerte Reli⸗ 
gion. Han døde ugift den 4de April 1760, Frederik 
Wilhelm den 3die har hædrer hans Minde ved en Mars 
mor⸗Statue, fom Shadow har udført og fom pryder 
Lyſthaven i Berlin. 

Worig, Gireve af Sachſen, bekjendt under Navn 
af Marſchallen af Sachſen, varen Søn af Kong Auguſt 
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den 2den af Polen og den ſtienne Grevinde Aurora Ma” 
ria af Koͤnigsmark, der fødte ham 1696 i en Landsbye 

ei langt fra Magdeburg, — Han vifte tidliat en fyrig. 
Aand og en ufædvanlig, af fin Fader arvet, Legemsſtyr⸗ 
ke. J Aaret z71 1 meddeeite Auguſt 2den ſom Rigsvi⸗ 
car ham Titel af Greve af Sachſen og gjorde ham kort 
derpaa til Oberſt for et nyoprettet Kyradſeerregiment, 
ſom dog efter nogle Aars Forlsob blev reduceret. Han 
tjente allerforſt Flandern under Eugen og Marlbo⸗ 
rough." Han var 1709 Vidne til Erobringen af Lille, 
og udmærtede fig faavel i Beleiringerne af Tournay og 
Mons, ſom i Slaget ved Malplaquet. Nye Berom⸗ 
melſe og Roes af Eugen og Marlborough erhvervede han 
fig i Feldttoget 71710. Aaret derpaa beleirede Kongen 
af Polen Stralfund; den unge Greve vifte her den ſtorſte 
Uforſagthed. Han fatte med Diftolen i Haanden i Fiens 
dens Paaſyn over Strømmen. Efter dette Feldttog gifs 
tede hans Moder ham med den vige og elſkverdige Grev: 
inde Låben; men Greven elffede alt for meget Forlyſtel⸗ 
fev og Adſpredelſer til at underkaſte fig gteſkabets 
Pligter. — Men felv under de Udfvævelfer, han underti— 
den hengav fig til, tabte han aldrig Krigshaandverket 
af Oie. Han havde ftedfe et Militairbibliothek hos fig, 
hvormed han fyffelfatte fig daglige om og fun een eller to 
Timer, J Aaret 1717 havde han begivet fig til Un—⸗ 
garn, hvor Cugen ſtod imod Tyrferne. San deeltog i 
Belgrads Beleiring og ien Seier over Tyrkerne. Da 
han 1718 var vendt tilbage til Polen, meddeelte hans 
Fader ham den hvide Orns Orden. Moritz, fom den 
i hele Europa gjenoprettede Fred ei gav nogen Leilighed 
til at udmærfe fig, befluttede 1720 at gaae til FranÉes 
rig, da han yndede de FranfÉes felffabelige Talenter: i 
fin Ungdom havde han heller iffe lært andre fremmede 
Sprog end det franffe. | Greven ſyſſelſattte fig her mes 
get ivrigt med Mathematikens, Krigs; og Befaſtnings⸗ 
kunſtens ſamt Mechanikens Studium, hvorfor han havs 
de et udmerket Talent, Alerede i fit 160de Aar havde 
han opfundet et nyt Exercitium og ladet det anvende é 
Sachſen. Efterat han 1722 havde SE et Regiment 

—— 
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i Frankerig, dannede og exercerede han det ſelv efter ſin 
nye Methode. JAaret 1726 valgte Curlands Stænder 
ham til deres Hertug. Rusland bevabnede ſig imod 
ham. Menzikoff, der felv tragtede efter. dette Hertug⸗ 
dom, ſendte 800 Ruſſer til Mitau, hvilke beleirede Gre⸗ 
ven i hans Palads. Skjondt han fun havde 60 Mand 
hos fig, forfvarede han fig dog med ſtort Mod. Belei⸗ 
ringen blev ophevet, og Ruſſerne borefjernede fig.  Oge 
faa Polen greb til Vaaben, og, da Moritz ei ſaae fig 
iſtand til at byde to-faa mægtige Riger Spidſen, greb 
ban 1729 en gunftig Leilighed til af vende tilbage til 
Franferig Man paaftanet, at Enkehertuginden af 
Curland, Anne Iwanowna, anden Datter. af- Car 
Iwan Alexiewitz, Peter den ſtores Broder, i Forſtnin⸗ 
gen havde givet ham Haab om Wgteſkab, men ſiden 
forandrede fin Beſlutning formedelft hans Ubeſtandig⸗ 
hed, Saaledes berøvede denne Feil ham ei alent Curs 
land, men felv Moffaus Throne, ſom hiin Fyrſtinde 
fiden befteeg. Det fortjener af anføres, at, da Greven 
fErev fra Curland til Frankerig om Underſtsttelſe i Pens 
ge.og Folk, den berømte Skueſpillerinde Le Couvreur ude 
fatte fine Koſtbarheder og ſendte fin Elffede 40000 Live 
reg. Efter fin Tilbagekomſt til Frankerig ſyſſelſatte Pos 
rib fig ivrigft med Mathematik. Han udfaftede under 
en Feber fine Réveries (bedſte Udgave Paris 1757, 2 
Bind 4.), fom han ſiden udfilede. Dette Være, en 
Cæfar og Condé værdigt, er ei ſtrevet i en correet, mere 
en mandig Stiil, fuldt af dybe, driftige og nye Syns⸗ 
maader, der ere Zeldtherren og Soldaten lige nyttige. 
Han udviflede nye Grundſetninger, hvids Gyldighed, 
den nuværende Maade at føre Krig paa har befræfter. 
San bevifer Nytten af det lette Artillerie, der hurtigt 
fan bringes fra et Sted til et andet; den Angribendes 
ſikkre Fordeel; Fordelen af let Infanterie, og Infante⸗ 
riets viſſe Overlegenhed over Cavalleriet, naar det med 
Beſtemthed oppebier Angrebet, ſaavelſom dets ſikkre 
Undergang, naar det handler anderledes. Kongen af 
Polens, hans Faders Død 1733 opflammede paa nye 
Krigen i Europa. Churfyrften af Sachſen tilbød fin 
Broder Overanførfelen over alle fine Tropper, men dens 
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ne foretrak at tjene ſom Marechal ⸗de⸗camp i den franſte 
Armee og gik til Marſchallen af Berwicks Armee ved 
Rhinen. Han ankom netop til Slaget ved Ettlingen og 

afgjorde Seieren ved fin Tapperhed i Spidſen af et Gre— 
nadeerdetadement. Med lige Mod udførte han en Mængs 
de Angreb ved Beleiringen af Philippsburg. Han bes 

lonnedes 1734 for fine Tjennefter med en Lieutenantsges 
nerals Grad, Paa Carl 6res Død fulgte en nye Krig. 
IJ Slutningen af Rov 174 1 blev Prag beleiret, og ends 
nu famme Maaned tog Greven af Sadfen bet med 
Storm. Eger blev ligeledes erobret nogle Dage efter 
Lebegravenes Jabning. Derpaa førte han Marſchallen 
af Broglios Armee tilbage til Rhinen og bemægtigede fig 
alle Linterne ved Lauterburg. Efterat han i Marts 
1744 var bleven Marſchal af Frankerig (dog kunde han 
ſom Proteſtant ei tage Sæde i Marſchalstribunalet) an- 
førte han et Armeecorps i Flandern fom Chef. Dette 
Feldttog, et Meſterſtykke i Krigskunſten, fatte Mars 
ſchallen af Sachſen ved Siden af Turenne. Han forſtod 
at holde den overlegne Fiende i Uvirkſomhed. Aaret" 
1745 var endnu mere hederligt. J Januari var der 
ſluttet et Forbund i Warſchau meflem Dronningen af Un⸗ 
garn, Kongen af England og Holland. Uagtet en haard 
Sygdom paateg Marfdjallen fig dog Overanforſelen over 
den franſte Armee i Nederlandene. Kort efter Feldttos 
gets Aabning leverede han Slaget ved Fontenai den Tite 
Mai 1745. Han fyntes Døden nar; desuagtet fteeg 
han under Fegtningen til Heft, men hans Svaghed lod 
hvert Hieblik frygte for hans Liv. Han vandt Seieren, 
hvorpaa fulgte Indtagelſen af Tournai, Bruͤgge, Gent, 
Oudenarde, Oſtende, Ath og Bruͤſſel. Den ſidſte 
Stad overgav fig den 28de Febr. 1746. J April ſam⸗ 
me Aar meddeelte Kongen Seierherren ved Fontenai et 
Naturaliſationspatent i de meeſt migrende Udtryf. De 
følgende Feldttog erhvervede ham nye Udmarkelſer. Ef⸗ 
ter Seieren ved Rocour den 11te Oct. 1746, forærede 
Kongen ham fer Canoner, og Aaret derpaa udnævnte 
ban ham til Marfdal for alle fine Armeer og fiden til 
SDverftbefalende i de 17493 erobrede Nederlande, Dette 
Aar betegnedes ved det meeft glimrende Held, fornems 
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meligt ved Erobringen af Maſtricht; Aaret forhen var 
udmærfet ved Seieren ved. Lawfeld og Erobringen af 
Bergen-op⸗-Zoom. … Holland, der fFjelvede for fine 
Stater, tilbød Fred, fom der hidindtil havde afflaaet. 
Den blev ſluttet den 18de Oct. 1748, og man fan ſige, 
at Europa ſtyldte Marſchallen af Sachſens Talenter fin 
Rolighed, Denne ſtore Mand traf fig nu tilbage til Slots 
tet Chambord, fom Kongen overlod ham til Brug. Han 
gjorde. herfra en Reiſe til Berlin til Frederik den ſtore, 
der behandlede ham med den headerligſte Udmærfelfe, 
Efter fin Tilbagekomſt til Frankerig levede han i Self ab 
med Lærde, Kunſtnere og Philoſopher og døde af en 
Blodſtyrtning den 30te Bov. 1750. Denne Mand, 
hvis Navn gjenlød igjennem hele Europa, ſammenlig⸗ 
nede paa fin Dodsſeng Livet med en Drom. Man fore 
tæller, at adffillige dimæriffe Planer fyffelfatte ham 3 
han havde fnart den Idee, igjen at førene Joderne til 
eet Folk, ſnart at gjøre fig til Konge paa Corſika, ſnart 
at ftifte et Kongerige i Amerika, helſt i Braſilien. 
Hans Liig blev med ftørfte Dragt bifat i Strasburg i 
den lutherſte Kirke St. Thomas og et Minde. oprettet 
ham der ved Pigal i Aaret 1777. Han havde indſat 
den ſachſiſke General Bellegarde til ſin Arving. Thomas 
vandt den Priis, ſom det franffe Akademie udfatte 
for den ſtjonneſte Lovtale over Marſchallen. 

Morin af Naſſau, Prinds af Oranien, den yngſte 
Son af Wilhelm I ftes ander Xgteſtkab, blev født i Dil⸗ 
fenburg den 13de Nov. 156%, ftuderede i Leyden, da: 
hans Fader ſnigmorderſt blev ſtudt 1584, hvorpaa 
Provindſerne Holland og Zeeland valgte ham til State 
holder i hans 18de Aar og ſiden ogſaa Utrecht. Udru— 
ſtet med overordentlige Talenter overtraf han ſom Feldt⸗ 
herre ſnart alle Forventninger oa gav ved fine Seire og 
Erobringer den nye Republik Faſthed. Med Overfaldet 
paa Breda 1590 gjorde han Begyndelſen til en Ræffe 
heldige Foretagender, hvorved hele Geldern, Over⸗Yſſel, 
Friesland og Grønningen befriedes fra Spanierne. 
Derved erholdt han tilligemed Overanforſelen over alle 
Provindſers Lands og Sømagt, tillige Statholderſkabet 
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i Geldern og Over Yſſel, Hvorimod Statholderſkabet i 
Friesland og Groningen blev hans Fatter Grev Wil⸗ 
helm Ludvig af Naſſau til Deel. Moritz fortſatte fine 
lykkelige Feldrtog, fratog Spanierne under beſtandige 
Krige, indtil den 1609 ſluttede Vaabenſtilſtand, henved 
40 Stæder og endeel Faſtninger, og flog dem i tre Fel des 
flag, uden; af regne de Seire til Soes, ſom bang Vice⸗ 
admiraler tilfægrede fig ved de (vane og flanderſke Kys 
firer. Hang Tapperbed og Vaabenlykke lokkede alle, 
der vilde glimre ſom Krigere, til fang Armee fom til 
Krigskunſtens forſte Skole. Han var Gjenſtanden for 
Folkets almindelige Kjerligbed og Agtelſe, og herpaa 
byggede hans heftine Wegjerrighed Planen om Overherre— 
dommet. For at nage fine længe nærede Henſigter— 
troede han begvemt at kunne nytte de theologiſte Stri⸗ 
digheder imellem Arminianer og Gomarifter eller mels 
lem Remonftranter og Contraremonſtranter. Han uns 
derſtottede Gomariſterne med ſtor Jver, ja endog med 
egenmægtig Voldſomhed, (ſammenlign Barneveld), 
men, uagtet alle hans Beftræbelfer at undergrave Sta⸗ 
feng Frihed veb Partieſyge, faae han fig dog endeligt 
nødt til at afftaae fra Udførelfen af fine ærgjerrige Pias 
ner, Han døde i Haag den 23de April 1625 og havde 
fin Broder Frederif Henri til Efterfolger, faavel é 
Oranien ſom i Statholderſkabet over de fem Provindſer 
og i General Capitains Wærdigbeden til Lands og Vands 
i de forenede Nederlande — „Denne Statholders Lev— 
net, figer Raynal, var en fjelden afbrudt Kjede af Ges 
leiringer, Fægtninger og Seire. Han forſtod Kris 
gen meſterligt og førte den fom Helt. De af 
ham dannede Krigere have endnu mere forøget hans 
Berommelſe. Com Montecuculi forfod Gan den 
fjeldne Kunſt af marſchere og flaae Leier, ſom Vauban 
beſad han Talent til Befæftning og Forfvar, ſom Eugen 
den Duelighed at holde de meeſt talrige Hære i ufrugt— 
bare og udtømte Lande; ſom Vendome den Lykke, naar 
det gjaldt at erholde mere af Soldaterne end man havde 
Ret til af vente; ſom Condé det ubedragelige Overblik, 
der afgjør Seieren; ſom Carl 12te den Evne at gjøre 
Tropperne næften ufolſomme mod Hunger, Kulde og 
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Befrærligheder, form Turenne at ſpare Menneſtkeliv.“ 
— Efter Folards Dom var Moxitz den ſtorſte Infante⸗ 
vier General ſiden Romernes Tid. Han havde lært 
Krigskunſten af de Gamle og udvidede den, t det han 
anvendte deels egne deels fremmede Opfindelſer. 

Moritz (Carl Philip) tilſidſt kongelig preusſiſk 
Hofraad og Profeſſor & Berlin, var født i Hameln 
1757 af fattige Forældre og ſiden, ifølge indtrufne. 
Omftændigheder opdragen paa en Maade, der. nødvens 
digt maatte give hang Indvortes en bizar og phantaſtiſk 
ja endog myſtiſt Overflade, i Forening med en ſtedſeva⸗ 
bende Sygelighed, der forbød Drengen enhver Udflugt 
i den kraftige Ungdomsalder. Efterat ban havde evs 
holde nogen lærd Underviisning i Hannover, blev han 
af fin Fader fat i Lære i Braunſchweig hos en Hattema⸗ 
ger, hvor han dog, ſtuffet i alle fine forudfattede Forvent⸗ 
ninger, følte fig faa ulykkelig fom muligt, hvorfor han 
og, da han ei havde i Sinde at blive Hattemager, men 
en ftor, berømt Mand, af fin Meſter blev ſendt tilbage 
til fine Forældre i fit 14de Aar. Her lykkedes det ham 
at vinde den daværende Commandant, fiden Hertug af 
Mecklenburg⸗Strelitz ſaaledes for fig, at denne udfatte 
en betydelig Sum for hans færde Opdragelſe. Efterat 
have levet nogen Tid i denne gunſtige Stilling og viiſt 
fig ſamme værdig, erholdt hans" medfødte Hang til Bis 
zarrerie og Uordentlighed nye Magt over ham, faa at 
han ſkildte fig ved fin Velgjørers Kjerlighed og blev opgi⸗ 
vet fom ulægelig af alle fine Bekjendte. Efterat han ved 

Nogles Paamindelſer var bragt til for et PHieblik at ude 
rive fig af denne Stilling, forfaldt han dog fort efter paa 
nye til fin gamle Tenkemaade og forlod, Forældre og 
Venner ubevidft, Hannover, for at blive Sfuefpiller. 
J denne Henſigt kom han, efter mange Hændelfer til 
Erfurt, hvor han udgav fig for en Candidat i Theolos 
gien og hvor det lykkedes ham gratis at erholde Matrikel, 
frit Bord og frie Bolig. Uagtet denne ei ugunſtige 
Stifling, begyndte Moritz, dreven af fin ſtedſe urolige, 
bizarre Lune, at være utilfreds med Erfurt, Hvori den 
Tanke meeſt var Skyld, at han levede af Andres Vels 

* 
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gierninger. Han lod fig derfor igjen forlede af fin Lyſt 
til Theatret, at blive SEuefpiller, og følge en Skue⸗ 
fpillertrop til Leipzig, ſtjanot Cen af hans Lærere ales 
vede engang havde bragt ham fra- dette Forehavende. 
Men, da ban ved fin Ankomſt dertil aferede faae "denne 
oploſt og altſag fandt fig ſtuffet i fin Forventning ſynes 
denne Omſtæendighed at have bibragt ham Ulyſt til 
Theaterveſenet; i det mindſte er faa meget viſt, at 
Skuepladſen aldrig? mere blev Maalet for hans On⸗ 
fer, hvor mange Projecter der ogfaa fredfe giennem⸗ 
krydſede hans Liv. Saaledes igjen Faftet ud i Vers 
den uden Haab eller Udvei, forlod han Leipzig hen⸗ 
ſjunken i dyb Tungſind, uden af vide, hvorhen han 
fulde vende fig. Uden hans Medvirkning vifte hans 
gode Skjebne ham dog en nar Afelp t den næfte Lands⸗ 
bye; en Hernhuter fra Barby tog fig med faderlig 
Omforg af ham og gav ham. Logis. Men Moritz 
funde heller iffe nære fig længe fer, uagtet fit Ans 
læg til Myſtik og Sværmerie, og fattede den Plan 
at fuldende fine Studeringer i Wittenberg, hvortil Brod⸗ 
remenig heden gav. ham fin Velfignelfe og en Tærepenge 
paa Veien. Ogfaat Wittenberg ſmilede Lykken til ham 
og ſtjenkede ham en Mængde Venner og Velyndere, faas 
vel iblandt Studenterne ſom iblandt Profeſſorerne. Her 
tilbragte han to Mar, i hvilfe han afverlende, ſnart 
viſte en exemplariſt Virkſomhed, ſnart overgav fig til 
den ſtrafverdigſte Lediggang, ſnart førte det vildeſte, 
uordentligfte Liv, og ſnart igjen, indſluttet i fig ſelv 
og eenſom i fin Kummer overgav fig til Tanken om fin, 
indbildte Ulykke. Saaledes blev han ogfaa miéfornøiet 
med fit Ophold her, og gif, (offer af Rygtet sm Bas . 
ſedows pædagogiffe Foretagende, til Deffau, hvor fan 
af denne blev modtagen med aabne Arme, Men den 
gode Forftaaelfe mellem begge varede fun en fort Tid; 
thi Baſedow troede i Mori ei at finde Kraft og Selve 
ftændighed nok, og Mori blev ſnart hjertelig kjed af 
at lade fig tyranniſere af Baſedow. Herfra begav han 
fig til Potsdam for der at føge et Præftefald. Da 
denne Beftræbelfe flog ham Feil og han nu igjen var 
uden Haab og Underholdning, fattede han engang den 
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Beſlutning at ſulte ſig ihjel; en Lererplads ved det 
ſtore Ppotsdammer⸗Weiſenhuus reddede ham. Men da 
og denne Plads ſnart mishagede ham, overlod han fig 
igjen til alle fin med ſorte Foreſtillinger opfyldte Ind⸗ 
bildningskrafts Udfvæveifer, var uvirkſom og ubrugbar til 
enhver Forretning .og vankede omkring ætter og Dage 
fom vanvittig under aaben Himmel. Endeligt, Faffede- 
Teller og Buͤſching ham en Larerplads ved Kloſterſkolen 
i Berlin med 250 Dalers Gage. Saalænge dette Ems 
bede var ham nyt, forvaltede han det med ſtor Iver og 
ikke lider Bifald af fine Foreſatte. Men, da fan og 
lærte af fjende Lererſtandens morke Side, blev han ogs 
faa Éjed heraf. Selv Befordringen ſom Conrector til 
der graae Klofter 1730 gjorde ham et mere cilfreds, 
omendſtjondt han ved fmaae Forfatter ; Korføg og ved 
hyppige Vandringer ide omliggende Egne ſogte at brins 
ge Mangfoldighed i fir Livs faa forhadte Eensformig—⸗ 
hed. Nu erholdt hang Phantaſie nyt Stof ved Frimu⸗—⸗ 
reriet, hvori han ved denne Tid blev optagen, Oms 
endfEjøndt man fnart gjorde ham til roder Taler, og 
dette Embede i en Forſamling af Indviede meget maatte 
ſmigre hans Forfengelighed, faa blev han dog ogs 
faa Ejed af denne Beſtjeftigelſe. Denne Ubehagelige 
heds Følelfe fan man fornemmelig tilſtrive, at han 
1782 reiſte nogle Maaneder til England." Omkoſtnin⸗ 
gerne dertil beftreed han fornemmeligt af fin tydſte 
Sproglære, der, efter hans egen Beretning, ved Præs 
numeration indbragte ham nær ved 500 Daler. Fra 
den berømte Hule i Caftleton medbragte han en flem 
Hofte, der fynes at have havt Indflydelſe paa hans Les 
gemstilſtand for Fremtiden. Kort efter fin Tilbagekomſt 
til Berlin haabede han act blive Prorector ved den colln⸗ 
ſte Skole, men man tildeelte ham blot Conrectoratet 
med nogle Leretimer ved Gymnaſiet. Dette fEuffede 
Haab var Aarſag i at han igjen forfaldt til hiin onde 
Lune og Utilfredshed, hvori han faa ofte havde værer. 
Ved ſamme troede han og at være. faaledes angreben 
af en Bryſtſyge, at han forberedede fig filen nær fores 
ſtagende Død og talte meget med fine Venner om Sjes 
lens Udodelighed. Imidlertid kom han fig igjen; og 
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nu blev en Deel af hans Onfker for faavidt opfyldte, 
fom man paa hans Anføgning 1734 meddeelte ham et 

overordentligt Profeſſur ved Gymnaſiet med 120 Daler 
Gage. Hans Forfængelighed var nu tilfredsſtillet, og, 
omendſkjondt han havde langt mindre faſt Gage end før, 
lykkedes det ham dog at ſtaffe fig en betydelig Yndtægt 
ved Forelæsninger over det tydſte Sprog og de ſtjonne 
Videnſkaber. Uden nogenfinde at have beſtjeftiget fig 
med Hiftorie, opofrede han fig nu famme ſom Hovedvi⸗— 
denſkab og holde Forelwéninger derover. Hans Rolig⸗ 
hed blev igien afbrudt, deels ved virkelig Sygelighed, 
deels ved Indbildning; "han kaſtede meget Blod op. 
Efterat han igjen havde kommet fig noget, troede han 
at maatte reiſe for ſin fuldkomne Helbredelſe. Hans 
forſte Udflugt gik til Bahrdt, der tilbod ham Bord og 
Bolig, og, hvor han, iſtedet for at døe, ſom han havde 
forefac fig, blev igjen fuldkommen friſt. Munter og 
fraftfuld vendte han tilbage til Berlin og følte Lyft til 
fine Forretninger. Nu foretog han fig at ſtrive den 
vosfiffe Tidende efter en nye Plan, Men, da denne 
Plan var fattet for phantaſtiſt og udført for bizart, og 
han heller téfe anvendte tilſtrekkelig Flid paa Udførels 
ſen, faa var det naturligt at Læferne ønffede den gamle 
Form tilbage. Nu indtraf en Omſtendighed, hvis 
Synderlighed i fig felv og hvis Virkning paa Moritz 
ſtaffer den Plads her. Engang lod nemlig en italienſt 
Greve fig melde hos ham, og, i den Samtale der fin⸗ 
der Sted mellem ham og Moritz om Erfaringsfjelelæs 
ren, yttrev han den Paaſtand, af der gives Anelſer og 
Spaadomme, og, at han et alene paaftaaer ſammes 
Mulighed, men endog ſmigrer fia med, af Menneſkets 
Anſigtsdannelſe, at kunne forudfige mangen Omftæns 
dighed ihans Liv. Da Moritz drog dette i Tvivl, ſagde 
Greven, idet han gif bort, i en. høitidelig Tone: 
„Fremtiden være Dommer imellem os. De blive ei 
længe 'i deres nuværende Stilling. De ſtal endog fots 
lade Tydſkland, fee Begyndelſen til deres Lykke blomſtre 
i Italien, dog engang vende tilbage til Berlin.“ Paa 
faa ufiffer Grund nu ogfaa denne Spaadom nar grundet, 
og fan let den og kunde forklares paa en naturlig Maade, 
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faa tog dog Moritz, ſom i fit Magaſin for Erfarings⸗ 
fjetelære modigen havde befjæmpet alt Slags Overtroe, 
flet ikke i Betenkning at ſette Tillid til Grevens Gjøgs 
Ferier: Da nu Spaadommen om en Reife til Italien 
virfeligt var gaaet i Opfyldelſe, opfaftede Moritz fig - 
offentligt til Forfvarer før Anelſer og fværmerf? Myſti⸗ 
cismus. Efterat han førft i Selſk ab med nogle Venner 
havde foretaget fig en Reiſe til Schweiz, men fun fuld: 
ført ſamme for det halve, foregif en nye og i Begyndel⸗ 
ſen meget gavnlig Revolution i hang Indre: han forel⸗ 
ſtede fig med al fin Indbildningskrafts Enthufiasmus i 
en gift Kone, der vel et elſtede ham igjen, men gjorde 
ham dog hoiſt lykkelig ved fit Venſtab. Ikke deftø 
mindre blev denne Kjerlighed Anledning til bizarre Vilde 
farelfer i Moritzes Liv paa denTid: han fandt nemlig 
en Lighed mellem fig og Werther, flædede fig fom denne 
efter Goͤthes Skildring, talede og fÉrev i hans Tone, og 
havde maaſtee ogſaa været iftand til at ende ſom fit 
Monſter, hvis ei heldigviis den længe forønffede Reiſe 
til Italien havde gjort en gavnlig Diverfion i hans Liv. 
Han har fiden felv ſogt at fremftille Hiſtorien om fin 
ulykkelige Kjerlighed i Hartknopfs Predigerjahren, men 
og føgt at fÉjuleden derunder, Nu reiſte han i Juli 
1736 uden Tilladelfe fra Berlin, og bad fra Brauns 
ſchweig om fin Afſteed, fom han og erholdt. Der indgik 
han en Accord med Campe om at udgive et Vark paa 
hans Forlag om de romerſte Oldfager, hvortil ban dog 
manglede tilſtrekkelig Kundffab i de gamle Sprog og 
den gamle Literatut, ſamt nogle andre Arbeider, hvor⸗ 
til han erholdt det nødvendige Forſtud af Campe. Nu 
fløj han til Italien og opholdt fig to Aar i Rom, hvor 
han vel tilbragte fin Tid meget virkſomt, men dog uden 
at naae fif egentlige Maal, fom han ganffe uforberedt 
var ilet imod, Dog havde han en perſonlig Fordeel af 
denne Reiſe, nemlig Bekjendtſtab med Goͤthe, ſom 
han traf i Italien, hvem han viiſte enthuſiaſtiſt Hen⸗ 
givenhed og af hvem han, igjen blev udmærfet, Ogſaa 
hans Bekjendtſtab der med Angelica Kaufmann before 
brede meget bans Kundſkaber om Kunſt og Kunſtſager. 
Da han havde det Uheld at brakke en Arm, tog Goͤthe 
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fig virkſomt af ham og tilbragte hele Natter ved hans 
Sygefeng. Ved Biefters virkſomme Anbefaling blev 
han ligeledes underſtottet med en anſeelig Sum af fine 
Venner i Berlin, Goͤthe gjorde ham og bekjendt med 
Hertugen af Weimar, ved hvis Indflydelſe han blev ude 
nævnt til Medlem af Akabemiet i Berlin, med den Til» 
ladelſe at turde opholde ſig endnu langere i Italien. 
Men nu reiſte Goͤthe tilbage til Tydſtland, og Moritz 
kom i faa trængende Forlegenhed, at han blev tvungen 
fil ligeledes at begive fig paa Tilbagereifen. J den 
haardeſte Vinter fra 1788 til 1789 font han blottet for 
Senge og Klader og i det ulykkeligſte Optog til Weimar, 
hvor Goͤthe lod ham boe hos fig, fatte ham iftand til i 
en paſſende Tilſtand at vende rilbage til Berlin og ſtaf⸗ 
fede ham der. meget formaaede Velyndere. Nu opkom 
den bekjendte Strid imellem ham og Campe. Denne 
var nemlig ei tilfreds med den ham fra Moritz fra Jras 
lien tilſendte Abhandlung uͤber den Nachahmung des 
Schoͤnen og havde ſpaaet Varket om Oldſagerne, hvovs 
fil hiint fEulde være Forelsber, en ugunſtig Skjebne. 
Dette tog Moritz ilde op og gaven anden Boghandler 
fidffnævnte Vært i Forlag, efterat han dog førft havde 
betalt Campe Forſkuddet tilligemed Renter. Herpaa 
udfom nu hine to polemiſte Sfrifter, af Campe og 
Moritz, der paa den Tid vafte megen Opſigt. Det af 
Campe havde til Titel: Moritz, ein abgenoͤthigter, 
trauriger Beitrag zur Erfahrungsſeelenkunde; og det 
af Moritz: uͤber eine Schrift deg Herrn Schulrath Came 
pe und uͤber die Rechte des Schriftſtellers und Buchbaͤnd⸗ 
lers. Dog forfonede de fig fidew i Braunſchweig og 
bleve fra den Tid ftedfe i god Forftaaelfe med hinanden. 
Moritzes Stilling begyndte derpaa markeligt af forbedre 
fig: han blev optagen ſom Profeſſor i Theorien for de 
ffjønne Kunſter og Ardæologien i de dannende og mes 
chaniſte Kunſters Akademiers Senat. Fra dette Oieblik 
ſyntes hans borgerlige og Kunſtner Liv, hvilket han 
hidtil ligeſom havde bortodſlet i beſtandigt bizarre Ad⸗ 
ſplittelſer, at ville omdanne fig til ſand virkſom og hen» 
figtsmæsfig Anſtrengelſe, hvorved. han fandt det meeſt 
udmarkede Bifald, tildeels erholdt meget formgaende 

* 
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Velyndere, ligeſom og hans Gage og øvrige Sndtægt 
fom hang Formuesomſtendigheder i det Hele. forbedres 
des. "Ju fattede han og den Pian at gifte fig; Bog⸗ 
handler Matzdorfs Datter, et.meget ungt, vel dannet 
Fruentimmer fænaflede ham. Han. friede til hende og 
erholdt hende til "Kone. Omendſkjondt han nu med 
fand Lidenſtab hengte ved fin unge Kone, faa var 
Forſtjellen i deres Alder ſom og iſer i deres Hele ins 
dre Perſonlighed faa ftor, at dette Wgteſtab ei kun—⸗ 
de væve. fuldkomment lykkeligt. Af de Beſivenheder 
en ſaa ulige Forening nodvendigt maatte drage efter 
fig og hvortil den unge Kone ei ſynes at have givet 
ringe: Anledning, paafulgte fnart de to Watefolks 
fuldkomne Skilsmiſſe Ikke deſtomindre følte Moritz 
fig nu uden hendes Beſiddelſe faa ulykkelig ſom muligt, 
hvorfor han og fort derpaa føgte igjen ar forfone fig med 
hende, Dette ſkeedte og han hængte fig igjen med fin hele 
Sjel ved hende. Cftetat han derpaa t April 1793 i 
hendes Selffab havde gjort fin ſidſte Reiſe til Dresden, 
Dverfaldt ham fort efter hans Tilbagekomſt en Upaſſelig⸗ 
hed, der gif over fil en Lungeberændelfe, hvoraf ban dørs 
de nogle Dage efter, med mere Sjeleroe end man havde 
funnet vente afen Mand med faa megen Levelyſt. Dets 

feer it nogle almindelige Træf det udvortes Billede af en 
Mand, hvis fande indvortes Characteer ofte var hans 
Samtidige uforklarlig, ja endog gav Anfedningtil Forar⸗ 
gelſe. Omendſkjondt det er vanſteligt af fælde nogen 
Dom om Characterer i Almindelighed og ifær om en flig 
Mand, faa ſynes det bog fom om man kunde antage, at 
han, opdragen fra Ungdommen uden Eenhed og et faſt i 
Mie fattet Maal, aldrig er kommen til egentlig klar og 
ſimpel Befkuelſe af fit Liv, og alle Dine Inconſequenſer, 
fom man hyppige. bemerker i hans Liv, udgik af denne 
Vildfarelſe hvori han ftedfe befandt fig. : Denne Dom 
gielder lige meget om Moritz ſom Menneſke og om 
Moritz fom Forfatter. Af hans Skrifter anføres her de 
merkverdigſte: Sechs deutſche Gedichte 1780 (andet Ops 
lag 1781): Blunt oder der Gaſt, et Drama 1781; Ans 
dreas Hartknopf, en. Roman 1786; Andreas Hartknopfs 
Predigerjahre 1790 (diſſe fo Skrifter tilligemed hans 
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Anton Netfer 17951790, kunne anſees ſom et Forſog 
til at ſteive hans eget Levnet); Fragmente aus dem Ta⸗ 
gebuche eines Geiſterſehers 1786 (hvilken blev afbrudt 
ved Moritzes Reiſe til Italien og ſiden ſtedſe er bleven 
Fragment); die große Loge, oder der Freimaurer mit 
Wage und Senkblei 1795 (indeholder Taler,  bvilfe 
han fandfynligt -felv far holdt i Logerne ſom Taler) ; 
Magazin jur Erfahrungsſeelenkunde (hvoraf ban udgav 
de fire førfte Bind felv, Raad Models be tre følgende, og 
han felv tilligemed Maimon de fidfte) ; Denkwuͤrdigkei⸗ 
ten, aufgezeichnet zur Befoͤrderung des Edlen und Schoͤ⸗ 
nen 1786; Beitraͤge jur Philoſophie des Lebens (ople—⸗ 
vede tre Udgaver); den alerede ovenfor nævnte Abhand⸗ 
lung uͤber die bildende Machahmung des Schoͤnen, 788, 
Vorbegriffe 34 einer Theorie der Ornamente 17935 Reis 
fe nad) England og Reiſe nach Italien; Anthuſa oder 
Roms Alterthümer 17913 Gåtterlehre 1791; mytho⸗ 
logifder Almannad får Damen, 1792; Italien und 
Deutſchland i Ruͤckſicht auf Sitten, Gebraͤuche, Litera⸗ 
tur und Kunſt (et i Forbindelſe med Hirt udgivet Tids⸗ 
ſtrift); Unterhaltung mit ſeinen Schuͤlern 1730; Éleis 
ne practiſche Kinderlogik, 1785; Neues Abcebuch 17903 
Leſebuch får Kinder; Italieniſche Sprachlehre; Enge 
liſche Sprachlehre; Deutſche Sprachlehre fuͤr Damen; 
Verſuch einer deutſchen Proſodie, Vorleſungen uͤber den 
Styl og hans grammatiſches Woͤrterbuch der — 
Sprache. 

Morla (Don Thomas) en i den nyere Hiſtorie bes 
fjendt bleven Spanier. Alerede tidligt udmærket ved 
Talenter og Kundffaber, blev han under Carl 3die ſendt 
til Udlandet. for at forøge fine militaire Kundſtaber. 
Han gjennemreifte Frankerig, England, Rusland, 
Sverrig og Tydſtland og opholdt fig længe i Preuſſen, 
hvor han erhvervede fig Frederik 2adeng Agtelſe. Efter 
fin Tilbagekomſt til Spanien forbedrede Morla Artilles 
riefEolen og Kanonſtoberierne. Han udmærfede. fig i 
Krigen mellem Franferig og Spanien 1793 og blev 
1795 udnævnt til Generallicutenant, Fra denne Tid 
blev han Fredsfyrſtens Fortrolige i Militairanliggender 
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og udnævntes til Chef for Generaliſſimuſſens Generalſtab 
og til Generalinfpectør ved Artilleriet. Han var Ophavs⸗ 
mand til den 1803 paafulgte nye Organiſation ved den 
ſpanſke Armee. Da han var een af de forſte ſpanſte Gene⸗ 
raler, der erklerede ſig for Inſurreetionen og imod deFran⸗ 
ſke faa udnævnte Juntan i Madrid ham til Generafcapis 
tain i Andaluſien iſtedetfor den ulnvtfelige Solano, der 
var bleven myrdet af Pobelen. Morla bemægtigede fig 
i denne Poſt den franffe Flaade, der befandt fig i Havs 
nen ved Cadix. Da Faren nærmede fig Madrid blev 
han falder derhen, og bavdefør Hovedſtadens Befættelfe 
af de Franſte, en Samtale med Napoleon, hvorpaæ > 
han traadde i Joſeph Bonapartes Tjenefte og blev Præfis 
dent i Krigs- og Marineminiſteriet. Han er iøvrigt 
Forfatter af et fortræffeligt, ogſaa paa Tydſk overſat 
Vært, om Artilleriet. 

Morlacher er Navnet paa en Nation, der boer % 
Dalmatien. Deres Bopale ere Chotars behagelige Das 
fe ved Havet, langs Floderne Therca, Cettina og Naz 
renta og mellem det indre Dalmatiens Bjerge, De, 
ſom boe i Chotars Dale og paa nogle andre Sletter, ere 
næften alleſammen blonde, have blaae Øine, en viid 
Mund og en flad Næfe og ere for Storſtedelen af et bes 
hageligt, flærvilligt og høfligt Væfen; de derimod, ſom 
beboe Egnene af Duare og Vergaraz, have brune Haar 
og langagtige Anſigter, ere olivenfarvede og velvoxne, 
men ubgielige, overmodige. driftige og rovgjerrige. De 
ere fvorne Fiender af Tyrkerne, have ftedfe gjorte diffe 
ſtor Skade i Krigen, tale der ſlavoniſte Sprog og bekjen⸗ 
de fig for det mefte til den græffe Religion. 

Mornay (Philippe de) Herre af Pleffis - Marly, 
født i Bubhy eller Bishuy i Normandiet 1549, blev -ope 
dragen i Paris og gjorde hurtige Fremſkridt i Videnſka⸗ 
berne. Man beſtemte ham førf til Kirfen, men hang 
Moder. en hemmelig Proteſtantinde, hindrede dette. 
Efter Bartholomausnatten beveifte han Italien, Tydſk⸗ 
land, Nederlandene og England. Kongen af Navarra, 
fiden Henrik 4de, dengang Hovedet for det proteftantiffe 
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Partie, tjente han med fin Kaarde og fin Wen. Han 
var hans Geſandt hos Dronning Eliſabeth og udførte fin 
Herres Anliggender, til hvem fandt Venſkab knyttede 
ham, med Troſkab og Lykke. Han medvirkede af alle 
Kræfter tå! at hæve denne Fyrſte paa Thronen. Mer, 
da denne fiden gif over til den catholſte Religion, gjor— 
de han ham levende Bebreidelſer og trak fig tilbage fra 
Hoffet, uden ar Kongen derfor ophørte at elſke ham. 
Siden var Mornay Sjelen for Proteftanterne; man 
kaldte ham deres Wave, Han forfvarede fir Parties Læs 
reſetninger mundtligt og ſtriftligt. Henrik 4de gjorde 
ham 1590 til Statsraad og ſiden til fongelig Raad og 
Statholder i Saumur, Her oprettede Mornay et Aka⸗ 
demie for ſine Troesforvandte, hvilket har havt mange 
fortræffelige Mend. Et af hang Skrifter om Meſſens 
Misbrug oprorte den hele catholſte Geiſtlighed; Mors 
nav vilde kun ſvare fine Modſtandere i en offentlig Cons 
ferens. Denne Conferens fandt Sted 1600 i Fontai⸗ 
neblegu. Du Perron, Biſkop af Evreux, var bang 
Modſtander, hvem det. lykkedes deels ved overlægen Lær? 
dom, deelg ved allehaande Kunſtgreb at gane af med 
Seieren. Ved dette ei vel overlagde Skridt ſtadede 
Mornay fit Partie meget, Da han fiden førte Hugos 
notternes Sag imod Ludvig 13de og gjorde ham meget 
alvorlige Foreſtillinger, for at afholde ham fra voldſom— 
me Forholosregler, miftede han, uden at have bevirket 
noget, 1621 ſit Wouvernement i Saumur. Han døde 
16023. Voltaire har fat ham et ſtjont Minde i Henria⸗ 
den; mindre fordeelagtigt bedømmer Huet ham, Men 
om og biſpelig Iver ofte fører den fidfre for vidt, har han 
dog Ret, naar han bebrejder Mornay Mangel paa gruns 
dig Lærdom. — Blandt hans Skrifter var det om Chri—⸗ 

ſtendommens Sandhed (La vérité de la religion 
chrétienne) det fortrinligffe; men det om Nadveren 
(De Pinstitution, usage et doctrine de 1'Eucha- 
ristie) gjorde meeft Opſigt. Vigtige før Hiſtorikerne 
ere hans Memoirer, 4 Bind i Quart, ſaavelſom hans 
Biographie. 

Db6 
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Morpheus (ordret overſat den Cftergjørende) var 
efter Grekernes og Romernes Gudelære en Tjener hos 
Sovnens Gud og boede hos ſamme i Cimmerien ien ftils 
le, halvmork og aldrig af Solſtraaler oplyſt Hule. Han 
var Forſtander såa Gud for Drommene, ſom i utallig 
Mængde omſocvede Sovnens Gud, og blev af ham ofte 
ſendt til. de Dødelige, ifær de Fornemme, for paa Gus. 
dernes Befaling at gjøre dem deres, Skjebne bekſendt & 
Drømme. , Han funde dog: fun antage mennefFelige 
Skikkelſer; for at efterligne Dyr betjente Guderne ſig 
af Phobetor eller Icelos og for at fremftille livløfe Gjene 
ftande af Phantaſus. 

Mortier (Eduard Adolph Caſimir), Marſchal af 
Frankerig, Hertug af Treviſo, betraadde den militaire 
Lseb bane ſom Capitain vet en Baraillon Frivillige af fit 
Departement, blev Oberſtlieutenant og hævede fig fra 
Skridt til Sfridt til. Diviſionsgeneraſ. Den 15de 
Marts 1800 erholdt han den vigtige Commando over 
den 7de Militairdiviſion (Paris) og vifte fin Hengiven⸗ 
hed mod Bonaparte blandt andet efter det forulykkede 
Forføg mod den førfte Confuls Liv den 3die Nivoſe, da 
Lani Spidſen af. fin Generalſtab lykonſkede ham med 
at have undgaaet Faren. Efter Fiendtlighedernes Ud⸗ 
hrud vaa nye med England 1803 befatte han næften uden 
Modſtand Churfyr ſtendommet Hannover. Efter ſin 
Tilbagekomſt fra dette Land blev han een af Conſulargar⸗ 
dens fire Generaler, præftderede i Marts 1804 i Nord⸗ 
departementets Qalgcollegium; blev den 19de Mai opr 
Høier til Rigs marſchal, derpaa til Chef for Wreslegionens 
anden Cohorte og erholdt den sfte Febr. 1805 det røde 
Baand og fiden den portugiſte Chriſtusorden. J Sept. 
paatog han fig Commandoen over en Divifion af.den ſtore 
Armes, gik i Oct, over paa den venſte Donaubred og blev 
ſlagen i den blodige Fæatning ved Duͤrnſtein. J den 
paafølgende Krig med. Preuffen tog han den afte Nov. 
Churfyrſtendommet Heffen i Veſiddelſe, traf fig derpaa 
igjennem Hannover til Øfterføens Kyſter, befatte 
Fanfeftæderne og ledede Fiendtlighederne imod Sverrig, 

… indtil Napoleon ved Slutningen af Felttoget, kaldte ham 
- fil den fore Armee, hvor han fog Deel + Slaget ved 
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Friedland. Han blev udnævnt til Hertug af Treviſo, 
vendte filbage til Frankerig 1808, commanderede derpaa 
i Spanien, bidrog tilat erobre Saragoſſa, flog Spanierne, 
ved Ocfcana og underſtottede Soult i fine Operationer 
mod Badajos. 1812 commanderede han i Rusland, 
og fif Ordre af Napoleon, da denne forlod Moſkau, at 
ſprenge Kreml i Luften, J Feldttoget 1873 blev han 
fat i Spidſen af den unge Garde, fægtede ved Luͤtzen, 
Bautzen, Dresden, Hanau og 1814 i de forffjellige 
Slag,i Franferig indtil han traf fig tilbage med fig 
Corps til Pleſſis lesChenets, hvorfra han den 8de April 
ſendte fir Samtykke til Napoleons Affærtelfe. Ludvig 
18de udnævnte ham til overordentlig Commiffær,  Gous 

verneur af den 16de Militairdivifion, St, Ludvigsrid⸗ 
ber og Pair af Frankerig. Han befandt fig i Lille, da 
Kongen 1915 flygtede derhen og gjorde denne bekjendt 
med Garniſonens ugunftige Stemning: Kongen gif til 
Gent og Mortier traadde i Napoleons Tjenefte, Da 
han i ſamme ogfaa antog Pairverdigheden indbefattedes 
han i den fongelige Forordning af 24de Juli. 

Mortiftcere er det famme ſom erklére ugyldige. 
Saaledes mortificeres en Verel, der er tabt, da Eieren 
lovligen indkaldes for ar bevife fin retmesſige Beſiddelſe, 
men iøvrigt erflæres Vexelen for ugyldig, Et alminde» 
ligt Gjeldsbeviis, der et ev qualificeret uden videre af 

gane fra Haand til Haand, mortificeres dg. gyldigviis 
privatim. 

Morus (Sir Thomas) Cantsler af England under 
Henrik 8de og een af Dommerne i Kingsbench, lige udmærs 
fetved ſine Talenter og ſin Retſtaffenhed, var fodt i London 
1480. Videnſtkab og Dyd vare de eneſte Gjenſtande for 
hans Xregſerrighed, og han forſtod at tilegne fig begge. 
Henrik &de overdrog ham adffillige Geſandtſtaber, ifær 
vifte Morus fine glimrende Talenter i Raadflaguinger« 
ne om Freden til Cambrai 1529. Storkantslerembedet 
var Lonnen for hans Iver i fin Herres Tjeneſte Mo— 
rus forvaltede denne vigtige Poſt med den ſtrengeſte Ret⸗ 

D 



416 ; ror 

ſtaffenhed og Uegennyttighed. Hanfvarede fine Børn, 
der beflagede fig over at han ei benyttede fin Anſeelſe 
til-deres Forfremmelſe: „Lad mig være retfærdig - imod 
Alle; Eders Hæder og mit Veler afhængigt deraf; -væs 
rer ubekymrede, J ville aftid faae den bedſte Deel deraf 
Guds og. Menneffenes Velſignelſe.“ Virkeligt befad 
ban, da han fratraadde fin Poſt et meer end fin Fadre—⸗ 
nearv, nogle ubetydelige Landeiendomme, ſom Kongen 
havde foræret ham og omtrent 100 Pund Sterling. 
Denne Omftændighed er faa meget mærfværdigere ſom 
Morus dengang befad Kongens Yndeft eni ſaadan Grad, 
at denne ofte lod ham kalde tif fig, naar han var frie for 
Forretninger og omgikkes fortroligt med ham) Til Be— 
viis paa denne Yndeft modtog han Rigsſeilet, ſom fors 
hen aldrig bavde været nogen Verdslig betroet. Men 
det blev fun to og et halvt Aar i hans Hænder. Henri 
gde, ſom havde fatter en heftig Lidenffab til Anne Bou— 
len, fønderrev de Baand, der bandt ham til den romer— 
ffe Kirke. Morus blev nødt til 1531 at nedlægge fit 
Embede, da han paa ingen Maade var at bevæge til af 
aflægge Supremateeden, fom Kongen fordrede af alle 
fine Underfaatter. Da det Gode Intet formaaede over 
Gam, brugte man Vold. Man fatte ham i Fængfel 
og berøvede ham hang øger. Hans Venner, der ſogte 
ar vinde ham, foreftillede ham at han havde Uret i at ville 
være af anden Mening. end Statsraadet. „Jeg har,” 
frarede han, Kirkens for mig; den er Chriſtenhedens 
Statsraad.“ Hans Gemalinde befvor ham at adlyde 

- Kongen for at vedligeholde Livet for fine Børn. „Hvor 
mange Aar, ſpurgte han bende, troer Du at Jeg endnu 
fan leve?” „Over tyve Aar,“ fvarede hun. „Vil du, 
fvarede han derpaa, af jeg ſkal bortgive Evigheden for 
20 Aar.” Hans Dødsdom blev fældet. — Aftenen før 
Dommens Fuldbyrdelſe ſtrev han et Brev til fin Datter 
Margaretha, hvori han paa det tydeligſte yttrer fin ris 
ftelige Fatning: Samme Jevnmod vifte han, da han 
den 6te Juli 1535 beſteeg Schaffottet. Han har eftevrs 
ladt følgende Værfer: 1) Utopia, hvori han fremſtiller 
Idealet afen Republik; 2) Richard 3dies og. Eduard 
Ites Hiſtorie; 3) en latinfr Operſattelſe af E: Dialoger 
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af Lucian: 4) et meget heftigt Skrift imod Luther uns 
der Navn Roffeurs 5) en Dialog Quod mors pro 

Jfide fugienda non sit; 6) Breve og Epigrammer. 

Erasmus, der war en — 5 Ven af Morus, udkaſter 
i er Brev fil Hutten et udførligt Malerie af ham. Beg⸗ 
ge havde alerede verlet Bveve med hinanden, da Craée 
mus reiſte til London for at (ære at fjende ham perfon» 
ligt. Tilfældet førte dem forſte Gang ſammen hos Lord 
Major. Ingen havde nævnt den Inden fit Navn. De 
fordybede fig i en Samtale, Erasmus udbrød endelige 
forbaufet over fin Modſtanders Skarpſind: Aut tu 
Morus es aut nullus! Hvorpaa Morus med lige 
Livlighed fvarede: An tu es Erasmus aut Diabo- 
lus! 

Morus (Samuel Friedrch Nathanael) blev føde 
den 3ofe November 1736 i Lauban i Overlauſitz og 
erholdt i den derværende Stadſtole fin førfte viden— 
ſtabelige Dannelfe, og begav fig derfra 1754 til 
Univerſitetet Leipzig. Her føgte han, da han havs 
de opoffret ſig Skolefaget, iſcer at nytie Crneftis 
Underviisning, hvis priſte Methode og gandſke egne 
Gave, overalt at finde det egne, beſtemte og tydeliafte 
Udtryk, og med det paa engang indpræge Sjælen &jen« 
ſtanden, Morus, efter fin egen Tilſtaagelſe, ſtyldte ſin 
ivrige Lyſt til Videnffaberne Da han efter tre Aars 
Forløb havde fuldendt fine Studier, fom han fom Huus— 
lærer til den medicinffe Profeſſor Ludroig i Leipzig, der 
behandlede ham med udmærfer Velvillie $ Aaret 1760 
blev ban Magifter og holdt det følgende Mar Collegier 
over græffe og latinſke Forfattere efter et offentligt fore 
fvaret fmagfuldt Skrift: U-ber die Verwandtſchaft der 
Geſchichte und Beredſamkeit mit der Dichtkunſt (om His 
ftoriens og Veltalenhedens Slægtffab med Digtekunſten). 
Imidlertid erhvervede hans fortrinlige Kundſkaber og de 
Sfrifter, han udgav, ham almindelig Agtelfe og aabnede 
ham Udſigter til Befordring i Leipzig. J Aaret 1763 
erholdt han en Collegiatur i der ſtore Fyrſtecollegium, 
1768 et overordentligt philoſophiſt Profeſſur, 2771 
blev han ordentlig Profeſſor i det græffe-og latinſte 



418 Moſ 

Syrog og 1780 Ephorus for de churfyrſtelige Stipendi⸗ 
arter. J alle diſſe Embeder fandt han Leilighed til at 
giennemtanke det nye Teftamente i fig ſelv og i hZorfatter— 

nes eget Sprog og at bearbeide Theologiens hele Mark, 
hvormed han tillige ferbandt et dybt Studium af de gams 
le Kirfelærere,  Saalehes var han ved Erneſtis Død 
1782 tilſtrekkeligt forbereder paa at modtage en Profegs 
ſorplads i Theologien, hvorfra han 1785 rykkede ind é 
det tredie og 1786 i det andet theologiffe Profeſſur; 

fiden blev: han Akademiets Decemvir, Domherre i det 
høie Stift Meiffen og Aaret derpaa Biſidder i Leipziger 

Conſiſtorium. Morus var en færdeleg retſtaffen Mand 
og en meget grundig Lerd. Grundig Møiagtiabed i at 
underſsge og Beſtedenhed t at paaſtaage Refultaterne af 
fine Underſogelſer udgjør Characteren i hans Aand og 
Studeremaade. Bekraftelſen paa denne Dom ligger 
deels i Valget afde Skribentere, han udføgte til Inters 
pretation, ſom Keiſer Autonius Betragtninger, Line 
gin om det Hoie 26,, deels, den i Trykken udkomne Der 
arbeidelſe af nogle C'affiÉer og i andre Afhandlinger, der 
ſlage ind i Philoſophie og Eſthetik, ifær hans libellus 
animadversionum ad Longinum 177 hvorved 

findes en Afhandling om der —— Begreb af det 
Hoie, videre hang Afhandlinger i de ſtjonne VidenfÉas 
bers Bibliothek, hvoriblandt hang Dissertåtio de cog- 
natione historiæ eteloquentiæ cum poési, Blandt 

haus øvrige Skrifter maa man ifær merke hans fortrinlis 

ge Overfættelfe af Brevet fil Hebræerne,' ſaavelſom hans 
1739 udkomne Epitome Theocologiæ' Christianæ., 
Denne virkſomme og af Videnſtaberne faa" fortjente- 
Mand døbe af et Slagflod den IIte Nov. 1792. 

Moſaik, moſaiſk, muſtviſt Arbeide, er det 
Slags Kunſt, der af couleurte eller farvede Stene, 
Glas⸗ og Marmorſtykker, ja endog Træe af forfkjellig 
Farve, fammenfætter fine Malerier faa fiint og kunſtigt, 
at man næften maa troe dem forfærdigede med Penſel. 
avner udledes, fnart af Moſes, ſom foregiven Opfinder, 
fnart af Muſa, for faavidt man derunder tænfer. fig 

Giirlighed, Skjonhed, ſnart af Muſeum, ſom betyder 
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7) et Muferne indviet Sted; 2) et Studerekammer; 
3) en Muferne indviet Grotte. Maaſkee brugte mon 

dette Navn, fordi man farft i ſaadanne rotter anvende 
te fliget Arbeid. Det italienſte Ord Muſaico er opkom—⸗ 
met af Order Muſaikon, hvoraf de byzantinſte Graker, 
der: bragte. denne Kunſt til Ztalien, betjente fig. De 
øvrige Nationer have ligeledes optaget denne Benævne! 
fe... Cirmeget Viffere vide vi om denne Kunſts Opfin⸗ 
delſe og Hiſtorie Oldtiden. Sandſynligt opkom den i 
Orienten; men den erholdt ſin Uddanneife hos Gräker— 
ne og fom fra diſſe + Sullas Tid til Romerne. Da 
Kunſterne og Videnfſtaberne i der Fte Aarhundred flyg⸗ 
tede fra det urolige Italien, vedligeholdt denne Kunſt 
fig iblandt de byzantinſte Gtaeker, og kom fra dem ved 
Slutningen af det 13de Aarhundred igjen til Italien, 
hvor den blev bragt til en høj Grad af Fuldkommenhed, 
ifær fra den Tid Clemens 30e i det 17de Aarhundred bes 
fordrede den derved, at han [od Peterskirkens hele Kup— 
pel indvendigt pryde med fliget Arbeid. Giambattifta 
Calandra forbedrede denne Kunſt ved at opfinde er nyt 
Kit. Han og flere følgende Kunftnere anvendte Mofais 
Ten til af copiere berømte Meſtres Originalmalerier og 
derved forevige dem i deres oprindelige Friſthed og 
Skjonhed, thiennæfen uforſtyrrelig Varighed ev eet af 
de betydelige Fortrin ved dette Slags Malerie.. Paa 
denne Maade vedligeholdtes Guercinos: den hellige Pe— 
tronillas Lidelfer, og Dominichinos: den døende, hellige 
Hieronymus's Nadvere. Peter Paul von Chriſtopho— 
rig anlagde i Begyndelſen af det 18de Aarhundred i Bom 
en Kunſtſkole i Moſaik og har opdraget mange ſtore Dis 
fciple, ſom bragte Kunſten til ftedfe højere Fuldtommen— 
hed. nyere Tider ere ifær to Slags, Moſaik bfevne 
berømte, den romerſke og florentinffe. Ved hiin fætter 
man Malerierne ſommen af ſmage Steen, hvorved ei" 
alene en ſtor Finhed og Mangfoldighed opnages, men 
man endog ſottes iſtand ar forfærdige ſtorre hiftoriffe 
Maletier; den florentinſte, der betjener fig af flørre 
Stene, er langt befværligere og far fun fremftille mins 
bre Malerier. Moſaik i Tree, ſom Phil. Brunelleſchi 
og Joh. de. Varrone i der 15de Aarhundred bragte ti 
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ſtor Fuldkommenhed, kalde Italienerne Tanſia eller 
Tarſiha, de Franſtes Marqueterie. Den mechaniſte 
Fremgangsmaade ved Moſaiken er følgende: Man læge 
ger en Grund med flærfe flade Stene og hefter biffe fams 
men med Jern. Denne Grund indfluttes af en endnu 
ftærfere Y$ndfatning. Man lægger en Kir tyÉe ovenpaa; 
faalænge denne. er blød indſetles Marmor eller. Glas⸗ 
Stykkerne efter den paa Grunden fegnede Figur, hvor⸗ 
hos Kunſtneren hav det Malerie, der ſtal copieres ber 
ftandigt for Hinene. Kittet bliver fiden faa haardt ſom 
en Steen og nu poleres Arbeidet. Skulde Røg, Smuds 
eller noget andet have fordervet Overfladen bebører man 
kundat lade et ſaadant Malerie afflibe for at give det ſin 
oprindelige Skſonhed. 

Moſaiſt Ret, moſaiſk Lovgivning kaldes Indbe⸗ 
grebet af de Love, der indeholdes i Moſes's Skrifter (Pen⸗ 
tateuch). See Art. Moſes, Hebreer og Jøder. Fors 
bindtligheden af den moſaiſte Ret er, efter den jødiffe 
Stats Tilintetgjsrelſe ei længer nogen fuldkommen. 
Selv Jøderne ere eisi alt, men fun i religios og ceremo⸗ 
niel Henſeende bundne ved den, og i dette Tilfælde ere 
Rabbinerne deres Dommere, I de chriftelige Stater ere 
fun enkelte Forffrifter tagne deraf f. Cr. om — 
i forbundne Grader. See Midaelise 

Moſaiſk (Slag ved) en Flække ved — Den 
tufiiffe Armees beſtandige Tilbagetog mod Rigets Mid— 
delpunkt ophørte deels formedelſt den franſte Hærs ſtore 
Udmattelfe, deels ved den gamle, fra Donau tililende 
Kutuſows Forfæt, ar levere et Hovedſlag for at redde 
Czarernes gamle Stad. Ved den franſte Armee var 
Tabet paa Menneſker og Helte, ſamme havde lidt paa den 
pdelagde Landevei fførre end det vilde have været efter et 
Hovedſlag .· Hos Rufferne manglede vel ei de førfte Fors 
nodenheder, men den af dem til Syftem gjorte Zdelægs 
gelſe af hver Stad, hver Landebye funde døg fun gaae 
filset viſt Punkt og ſtulde i det mindſte et finde Sted ved 
Moſkwa, til hvis Redning Kutuſow var iler og fra hvile 
fen de Franſte neppe vare 16 Mile borte, Napoleons 
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Armee erholdt den 2den Sept. nogle Naſtdage ved den 
” afbrændte Stad Ghiat, ved den lille Flod af ſamme 
Navn; deraf benyttede Kutufow fig til at svrerte ſtore 
KorfFandéninger for bag famme at forfvare Veien til 
Moſkwa. Paa diſſe ſtore Sletter var den Stilling, han 
havde valgt een af de faſteſte. Kalugabékken mod fi fin 
Defilee traf fig frem for hele Fronten, en Skov beſtytte⸗ 
de bang venfire Føl og var uangribelig ved en med Bats 
terier forfynet Høi. Fronten dakkedes ved en Rakke af 
Batterier, og Adgangen til famme var Fienden fun mus 
lig"i fore Mark uden al Beſkyttelſe, da en Landsbye fom 
hindrede Udſigten, var fløifet. | Halvandet Miil foran 
den venſtre Fløi var en Redoute oprettet ved Siden af - 
Landsbyen Borodino for at hindre den venſtre Floi fra at 
omgaaes paa den gamle Veitil Meſfwa. Den ruſſifke 
Armee var i det mindſte 130000 Mand ſterk, daen 
Mængde Landværn var ſtodt til den fra Moſtwa under 
General Markow og en fror Forſterkning under General 
Miloradowitſch. Redouten foran den venſtre Floi blev 
efter en heftig Kamp erobret af de Franſke den Ste; den 
6te Sept. gif hen med Smaaffyden og Kanoneren, da 
begge Hare ruſtede fig til et Zobedſlag, ſom ogſaa begge 
Parter lige ivrigt ønffede. . Den ſidſte Reſt af den ſpar⸗ 
ſomme Naring var den Ste tildeelt den franſte Hær, og 
den 7de tidligt forelæftes Regimenterne en Dagsbefaling, 
der lovede de Forſultne Overflødighed og gode Vinter— 

quarterer, og erindrede de rgjerrige om Dagen ved 
Auſterlitz og den fildige Efkerverdens Beundring. ; Russ 
ſerne, der længe havde været utilfrede over af have truk— 
ket fig tilbage uden Slag, brændte af Begjerlighed efter— 
at tilintetgjore Fienden paa de Marker, hvor flere Aar⸗ 
hundreder i Forveien Batuchan var bleven flagen med 
fine Tatarer. Alle havde ved en hoitidelig Eed forplig— 
tet fig ti! et at lade Moſkwa tage. Ved Erobringen af 
Redouten ved Borodino havde den rusfiffe venftre Floi 
meeſt at. frygte for under Slaget at omgages paa den 
gamle Vei til Moſtwa, ifær da et paa diſſe Høle Das 
gen i Forveien oprettet Batterie påa 100 Kanoner 
truede at nedkaſte alt hvad der var inden ders Virkekreds 
og man fane ftærfe franſte Corps marføjere derhen, Ku⸗ 
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tuſow havde derfor og anvendt et heelt Corps paa af uns 
derftøtte denne Floi, og felv i den yderfte Ende lagt mes 
get Landværn i Bagholdi et Buſkads, hvilfer farſt ſtulde 
bryde los, naar Fienden troede at have naaer fit Maal. 
Napoleon paalagde vigtigt nok Fyrſt Poniatowſty at oms 
gaae den rusſiſke venſtre Floi, og med Dagens Frembryden 
fatte Polakkerne og Weſtphalerne fig i Marſch underſtot⸗ 
tede af det hele davouſtſte Corps, i hvis Spidſe to Batte⸗ 
rier, hvert paa 60 Kanoner, beſtroge de rusſiſte Redou⸗ 
ter Klokken halv ſyy var Kampen alerede her i fuld 
Raſen. Vicekongen i Italien tog imidlertid. Landsbyen 
Borodino*), der ligger paa den venſtre Kalugabred og 
angreb "den vrusfiffe højre Floi. Angrebet mod Cens 
trum ledede Marſchal Ney fra Kloffen 7. Et Balte⸗ 
tie paa 60 Kanoner gik i Spidſen af hans Colonner. 
Saaledes blev Kampen. almindelig og tuſinde Ildfvælg 
udſprudede Død og Fordærvelfe, paa den ene Side for 
at holde fig, paa den anden for at erobre de frygtelige 
Skandſer. Diffe bleve vel hik ag hev, efter de frygtes 
ligſte Angreb, tagne af Sachſerne og Würtembergerne, 
tildeels af Cavalleriet, men Ruſſerne anftvængede fig lis 
geſaa frygteligt for at tilbagerage deres tabte Redouter, 
og ſaaledes forlengedes Kamysen med fornyet Raferie, 
til fildigt paa Natten og med faa lidt Tab af Terrain 
for Rufferne, at de udgave Slaget for en Seier, faa at 
hver Gemeen erholdt 5 Rubler til Foræring og Kutuſow 
Feldtmatſchalsſtaven. Imidlertid er. dette nok ſkeet for 
det rusſiſte Folks Skyld, efter alt hvad man veed, (efter 
alle Frankerigs Allieredes. Beretninger, efter La Beau⸗ 

*) Træfningen ved Borodino ben Ste Sept. havde 
Intet at gjøre med denne Landsbye, fordi Res 
douten, fom den gialdt, lage 2509 Metrer ders 
fra vaa den gamle Moffauer s Vei og Fulde dekke 
denne. Hvorfor nu Rufferne benævnede Slaget 
efter denne Landsbye — de kſende i deres Berets 
ninger. intet Slag ved Meſtwa, men fun ved 
Borodino — er ei tydeligt, ifær da denne Landss 
bye var en Forpoſt, der ei kunde holdes og maatte 
tages ved førfte Tillob. 
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mes Slagplaner, efter Kutuſows Dagen efter paafulgte 
Tilbagetog og det brændende Moſtwas Erobring, for 

" hvis Redning man havde fegtet). Om end Poniatow— 
fEy ei omgik den venſtre rusſiſte Floi, ſaa blev dog dens 
nes Zorbindelſe med den høire ophævet, - og, da Napoles 
ons ældreog yngre Garde endnu ei havde løsnet en Flint, 
maatte Slaget nødvendigt, hvis Ruſſerne vare blevne 
ftaaende, have ende med et Nederlag for dem og med 
Tilfangetagelſen af den fra Hovedveien afſtaarne FIlsi. 

Diſſe vare vel Kutufsms Bevæggrunde til ei endnu en⸗ 
gang af udfordre Lytter. - Slaget var eet af de b'odige 
ſte. Ruſſerne angave førft deres Tab til 13000 Dode 
på Saarede, fenere til 23000 Mend. Mindre var 
viſt nof iffe det fraaſte. Raſeriet og Nerheden, hvori 
man kjempede var alt for for. Batterierne bleve 
vexelviis tagne cen og. famme Time og Ruſſerne 
afffjøde. Ladninger, fom de Franfe havde kommet 
i Kansnerne. 3 fil 9000 Hefte bedekkede Valpladſen. 
AXdfillige Feldtherrer vare faarede eller dræbte. Want: 
brun, Caulincourt falde i Spidſen af de franſte Grena⸗ 
derer, den ruſſiſte General Bagration blev dadeligt fans 
tet og døde ført derpaa; Grev Woronzow, Tutſchkow, 
Gortſchakow bleve ſaarede. Kongen af Neapel var nær 
bleven tagen til Fange. Vicekongen af Italien kom ei 
den hele Dag af Heſten, og var beftandig i den ruffiffe 
Ild, for at opmuntre Colonnerne og iagttage Gjeneras 
lerne Mange af hans Ledfagere faldt ved hans Side. 

Moſambik eller Moſambique et Rige paa Zan⸗ 
guebarkyſten ti det oſtlige Afrika, bar fir Navn af Hoved⸗ 
ſtaden, der ligger paa Øen Moſambik, - den betydeligſte 
af de tre ſmage Øer, der ifær danne dette Kongerige. 
Denne Øe, der fun er I Miil lang og 2 Miilbred, og 
ligger i Moſambikſtredet, omtrent + Miil fra det fafte 
Land, tilhører Portugiſerne fra 1497 og udajør dereg 
vigtige Befiddelfe paa den øftlige Kyſt af Afrika. De 
holde der en ſterk Beſetning og en Gouverneur og havde 
der concentreret deres Handel paa denne Kyſt. Luften 
ev uſund, dog er Jordbunden, faavel paa Ørn, ſom paa 
det fafte Land meget frugtbar og frembringer Riis faas 
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velſom Frugter og Vildt i Overflødighed. Havnen er 
meget ſikker og kan rumme en heel Handelsflaade. Paa 
det fafte Land findes mange Faar med brede Haler, fame 
en Mængde vilde Dyr, iſer Elephanter og Lover. Pors 
tugiferne tilbytte fig, her for Knive, Glasforaller, Sas 
re, Speile 20 en ftor Mængde Elfenbeen, Guldſtov, 
Ibenholz, Vor, Riis, Slaver og Qveg. Staden 
Moſambik er ftor og velbygget, har mange ſmukke Kir⸗ 
Fer og Kloftre og forfvares af et ſtærkt Caftel. 

Moſambiekſtradet kaldes Havet imellem Øen Wat . 
dagaffar og Afrikas Oſtkyſt. — i 

WMoſcheer (Medſched, Mesdſchijet) kaldes de tyr⸗ 
file Bedehuſe. J det Udvortes fEjelne Moſcheerne fig 
fra andre Huſe ved deres hvælvede og med Blye takkede 
Kupler, deres Minareter (Taarne) ꝛc. De ere fiirkan⸗ 
tede og have Forgaarde til Abdet eller Afvaſften. Ind⸗ 
gangene ere udenfra faaledes behengte med Kjeder, at et 
alene intet Ovæg, men felv Menneffer kunne komme ders 
ind undtagen boiede. Indvendigt finder man ingen 
Prydelſer uden Sprog af Koranen, der ere revne paa 
den hvide Væg. Gulvet er for det mefte belagt med Ta⸗ 
peter med nogle Stole og Benke. J en Krog imod 
Syboft er en Stol i Skikkelſe af en Prædifeftol, hvorpaa 
Iman fidder, maar han oplæfer Bønnen. Mod den 
Ean, hvor Mecca ligger, ev et Bord eller et Sfab i 
Væggen hvori fædvanligt nogle AffErifter af Koranen 
ligge, til Tegn, af den Bedende ſkal vende fir Blik ders 
hen. Dette heder Kebla. Forfkſellige fra Moſcheerne 
ere Dſchamierne, hvori den hoitidelige Fredagsgudstje— 
neſte ſaavelſom den offentlige Forbon for Keiſeren (Kut⸗ 
ba) holdes. Den ſtnukkeſte blandt. de keiſerlige Mo—⸗ 

ſcheer i Conſtantinopel er Sophiemoſcheen. Sadvanligt 
tør ingen uden dem, der bekiende fig til Muhameds Lære, 
agae ind ien Moſchee. Dog giores der Undtagelfer, 
Saaledes blev Sophiemoſcheen, ifølge gammel Vedtægt, 
cadnet for enhver venetianſft Geſandt, for nogle Ducater 
vel og for andre Perſoner. De keiſerlige Moſcheer has, 
ve mangfoldige offentlige Skoler (Maͤdraͤs), Hoſpitaler 

— 
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(Smareté), endog Kjøffener, hvor der koges forde Fats 
tige. Deres Indtægter gaae af viſſe Diſtrikter og 
Grundftykker, hvis BHebcere have fore Forrettigheder. 

Moſcheroſch (Johann Mickael) cen af de fortrins 
ligſte tydſte Skribentere i bet 17de Aarhundred var føde 
1600 i Wilſtaͤht, en Flakke i Grevſkabet Hanau⸗Lich—⸗ 
tenberg, hvor hans Fader var Praſt, ſtuderede i Strage 
burg, blev 1624 Magifter, 1626 Hovmefter for to une 
ge Grever af Leiningen-Dachsburg, 156523 Amtmand 
hos Greven af Kridjingen og 1636 Amtmand hos Her⸗ 
tug Ernſt Bugislaus af Croi, i Vinftingen ved Saar, 
hvorfra han og flygtede til Strasburg. for at undgaae 
Krigens Ubehageligheder i hvilke han alerede havde tils 
fat fin hele Ciendom. Derpaa blev han kongelig fven 
Krigsraad, ligefom og ſiden Sekreteer og Fiffal i Strass 
burg; endelig 1656 udnævnte Grev Frederik Caſimir 
af Hanau Gam til fin Yaad og fiden til Præfident i Cans 
celliet, Kammeret og Conſiſtoriet Hanau. Han døbe 
den 4de April 1669 i Worms. Moſcheroſch var fra 

"1645 Medlem af det frugtbringende Selſkab, hvori han 
havde Tilnavnet den drammende 03 var paa fin Tid en 
meget yndet Skribent under det anfagne Navn Philan— 
der von Sittewald. Det vigtigfte, vi have af bam, er 
følgende fatiriffe Værf: Wunderliche und wahrhafte 6-2 
ſchichte Philanders von Sittewald, das ift Strafſchriften 
Hans Michael Moſchektoſch von Wilfådt, in welchen als 
ler Welt Weſen, alfer Menſchen Håndel, mit ihren na— 
tuͤrlichen Farben der Eitelkeit, Gewalt, Heuchelei und 
Thorheit bekleidet, oͤffentlich an die Schau gefuͤhrt, als 
in einem Spiegel dargeſtellet und geſehen werden ꝛc. 
Strasburg 1650.“ — (En anden Udgave 1646 09 
1647, der indeholder meget mere blev ei erkiendt 
af Forfatteren). Moſcheroſch fylder vel Spanieren 
Quevedo Ideen til fine Syner, men han har aldeles ikke 
blot efterlignet ham. " Man erfjender deri megen origi— 
nal Lune, Verdenskundſtab, Godhjertighed og en faris 
riſt Aand, der fnart yttrer fig alvorligt, ſnart comiſt, 
fnart burleſt. Skrivemaaden er kjernefuld og roesver⸗ 
dig, ſtjondt ei frie for hiin Tids Feil. Jovrigt maa 
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"man et forverle denne Skribent med hang Broder Qui⸗ 
rinus Moſcheroſch, ſom under Navn af Philander var 
Medlem af Hyrde« og Blomſterordenen ved Pegnitz og lod 
trykke et poetiſt Blomſterparabiis. 

Moſchus eller Biſam, en ſterkluktende Subſtans, 
der erholdes af Han⸗-Biſamdyret. Oprindeligt er den 
blød, torret fan den gnides | Styffer, er fmudfig, forte 
bruun af Farve og ligner ſtorknet Blod. Smagen er nos 
get hartsagtig og bitter. Mofus udgjør en betydelig 
Handelsartikel. Det bringes iſer af Englænderne fra 
China, Oſtindien og Perfien til Europa. Rusland er— 
holder og megen Moſchus fra fine aſtatiſke Provindſer; 
men denne, ſaavelſom den oftindiffe er meget ſletter⸗ end 

den thibetanſte. Formedelſt dens Koftharhed forfalſtes 
den paa forſtiellig Maade. J Medicinen betjener man 
fig af Mofus fom et Pirremiddel. Dens Anvendelfe | 
til Vellugt er bekjendt. 

Moſel, en betydelig Flod, udſpringer ovenfor Ri⸗ 
remont i de vogefiffe Bierge, begynder at blive ſeilbar 
for mindre Skibe ved Charmes, bliver fuldkommen ſeil⸗ 
bar ved Mek og falder ved Coblenzi Rhinen. 

Moſer (Joh. Jacob), cen af Tydſklands frugtba⸗ 
reſte Publiciſter, blev fodt i Stuttgard den 18de Jan. 
1701, beføgte der og begav fig 1717 til Uni⸗ 

verfitetet i Tuͤbingen, hvor han 1720 blev Licenciatus 
Juris og endnu ſamme Aar overordentlig Profeſſor i Ju⸗ 
risprudenſen. Da han dog ei fandt det forventede Bis 
fald, gif han 17artil Wien, efterat mani Forveien, . 
paa hang Anføgning havde meddeelt ham Titel af hertus 
gelig wuͤrtembergſt Regſeringgraad. J Wien blev den 

- Daværende Rigsvicekantsler, Greven af Schoͤnborn hans 
fortrinlige Velynder, og ſtaffede ham adffillige Audien⸗ 
fer hos Carl den 6te. Men, da han intet videre funs 
de udvirke for ham, vendte Moſer tilbage til fir Fæs 
dreneland, men forlod ſnart igjen famme, da man ans 
ſaae ham foren Spion, og gif paa nye til Wien. Da 
en gientagen Reiſe til Wuͤrtemberg overbeviiſte BANE om, 
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at der Intet var at haabe for ham, nedlagde han fine 
wuͤrtembergſee Embeder og vendte fig 1725 gandſke til 
Wien. Men, da det wuͤrtembergſte Miniſterium fryg⸗ 
tede ſtadelige Folger for Landet af hans Ophold i Wien, 
faa blev han alerede næfte Aar ſom virkelig Regjerings—⸗ 
raad faldt til Stuttgard og 1727 anſat ſom ovdents 
lig Profeſſor i Retten ved der fyrftelige Collegium i Tus 
bingen. Den Flid, han ber anvendte paa fine Forelægs 
ninger og Ssflegier, tiltrak ham mange Fiendtlighsder 
af hang Colleger, hvorved han endoligt bevagedes til af 
nedlægge fin Poſt. Imidlertid blev han alerede 1733 
igjen indfar i fin Regjeringsraads Poſt afden nye Here 
tug Carl Altxander; i Xaret 1736 blev han preusſiſkẽ 
Geheimeraad, Directør for Univerfitetet og Ordinarius 
ved der juridiffe Facultet ved Univerſitetet i Frankfurt an 
der Oder. Men adffillige Fortrædeligheder. bevægede 
ham til ogfaa at nedlægge diſſe Embeder og privatiſere & 
Landsbyen Ebersdorf i det reußſiſte Voigtland. Her fee 
vede han ofte Har meget lykkeligt, indtil den hetrnhutis 
fre Sects Udbredelſe paa dette Sted, der udelukkede ham 
og hans Familie fra Nadveren, ogſaa fordrev ham here 
fra. Han blev nu 1747 faldt til Landgreven af Heſſen⸗ 
Homburg ſom Geheimeraad og Chef for Cancelliet, men 
den Modffand, han her erfarede i Udførelfen af fine Cas 
meral; og andre Grundfærninger, bevegede ham. til fra 

1749 at privatiſere Hanau. Her anlagde han for une 
ge Menneſter et Stats og Cancellieafademie” hvilket 
gjorde ham hans Dage meget behagelige og hvorfra In⸗ 
tet formaaede at drage ham uden det Rygte, "han 1755 
fik i fit Fædreneland ſom Landſtabsconſulent. Desværre 
gif han her førgelige Erfaringer imøde. Da der nemlig 
opkom adffillige Forvildelfer og Stridigheder mellem 
Hertugen af Wuͤrtemberg og de wuͤrtembergſte Landftæns 
der, og Mofer af Hertugen blev anfeet for Concipiené 
tilde mod ham rettede Skrifter, faa fod Hertugen ham 
den 12te Juli 1759 ved en Geheime Cabinetsſekre⸗ 
teer kalde til Ludvigeburg og forkyndte ham ſelv 
Feſtningsarreſt. Endnu ſamme "Dag blev han un⸗ 
der den ſtarpeſte Bevogtning bragt til Hohentwieh, 

og der holdt i en meget ſnaver Arreſt, hvor ban 
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foruden Bibelen, en Bog Præfener. og en Pſalme— 
bog, hverken havde Bøger, Pen, Papiir eller. Blak. 
Hans Fortælling om, - hvorledes han i denne Stilling, 
der varede fem Aar, føgte at fordrive fig Tiden, er mes 
get intereſſant. Uden een eneſte Gang i ſit Fangenſtab 

at vere bleven forhørt, blev han losladt den 25de Sept. 
1764 paa det keiſerlige Rigshofraads Befaling. + Han 
begav fig nu igjen til Stuttgard, hvor hamerholdt den 
Fyldeftgjørelfe, et alene at blive erkjendt for uſtyldig, 

; men og paa nøje blive erkjendt for Landſtabsconſulent, 
ſtjondt han i dette Embede tog liden og efter 1770 flet 
ingen Deel i Forretningerne, men med en aarlig Pens 
ſion af. *5500 Gylden, tilbragte fine ſidſte Daae rom 
Privatmand, for det meſte ſyſſelſat med literaire Arbei— 
der, Den z3ote Sept. 1785 endte han i fir 84de Aar ſit 
virffomme og pag Erfaring rige, Liv. Hans manges 
håande Erfaringer, udbredte Forretninger og vidt oftige 
Forbindelſer gave ham: er ſikkert practiæ Blik og Takt, 
der ſtak fordeelagtigt af imod de ældre Statsretslereres 
vaflende Theorier. Herved, faavelfom' vsd hans overs 
ordentlige Samlerflid, hans Frimodighed og Ligefrems 
hed og hans Kjerlighed til Orden gav han fine Skrifter 
en Verdie, der berettiger ham til haderligt at erindres i 
den tydſte Statsrets Hiſtorie, ſtjondt han manglede 
Dybhed og Fylde i Tankerne, Skarpſind og egentlig 
juridiſt og hiſtoriſt Lerdom. Han fortjener færdeles Be⸗ 
undring, fordi han midt under de. meeſt forÆjellige For— 
retningers Vrimmel, ſtedſe vedligeholdt hiint fromme, 
barnlige Sind, fom han faa umistiendelig yttrede i alle 
fit Livs Forfald. Hans Flid var uhyre; han Skrifter 

belobe fig til 404, af hvilfe følgende her kunne nævnes : 
Grundriß der heutigen Staatsverfaſſung von Deutſch— 
land, Tuͤbingen 1754, 8; Deutſches Staatsrecht, 50 
Dele tilligemed to Bind Supple ene og eet Bind Re⸗ 
gifter, Nuͤrnberg 1737. 4. Cr udførligt og fuldftæns 
digt Verk om den hele tydſte Statsret i lutter enkelte 
Boger (over 25 Quartbind); deutſches Staatsarchiv, 
Hanau und Frankfurt, 1751, 13 Quartb.ꝛc. Hans 
egen Levnetsbeſtrivelſe (3die Oplag. udfom i 4 Dele, 
Frankf. og Leipzig 1777:1783, 8. Endnu maa her 
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anføres den Dom, ſom hans ligeledes fortræffelige Søn 
Fried. Carlvon Mofer fælder om ham i fit patriotiſte 
Archiv (4 B. Frankf. og Leipzig 1786, 8.) Side 550 
2c.: „Hvo fan vel blandt vore Samtidige med mere Ret 
lade fig kalde ſaaledes Cen ærværdig Patriot) end han, 
der meer end en almindelig Menneffealder, med Lære og 
Sfrifters med Daad og Handlinger har arbeidet, vir— 
ket, ſtridt og lidt for vort fælleds og fit ſerdeles Fædrener. 
land, i meer end cen Kamp tilfjæmpet fig Sandhedens 
Befjenderløn, den patriotiſte Martyrkamp, og felv ved 
Maalet af hans hæderfulde Lobebane, da hans følvgraae 
Haved blot ſyntes af kunne fordre Roe; endnu oplod fin 
Prophetmund, for i fine Verker, Frugterne af 50 aar 
fig Erfaring, endnu at efterlade vote Efterkommere 
Vidnesbyrd så Spaadom: hvo vi vare? hvad vi nu ere ? 
og hvad Tydſtland efter os vil begynde at blive? For 
ftor tilat være en Andens Slave, for retfærdig fil åt vær 
re en blind Tilhænger og Tilbeder af eet Partie, lededes 
han i fine Lerdomme og Raad fun af Loven og af den ſto 
re Tanke om det almindelige Vel. Dette alene opfyldte 
hans rene ædle Sjel, dette alene opofrede han ligelangt 
fra Frygt og fra Egennytte, alle andre Henſyn af Tak 
eller Utak, Priis eller Forfølgelfe, Fordele eller Lidelſer 
med lige Standhaftighed, og blev derfor af Venner og 

Fiender paa fin Tid, felv af den Fyrfte, der behandlede 
ham haardt, belønnet med Hedersnavnet, en fuldkommen 
ærlig Mand, en Roes, ſom hans hele lange Liv fortjener 
ved en Rakke af fig ſtedſe lige Handlinger og ſom Ef— 

terverdenen vil befræfte med Sandhedens uforſtyrrelige 
Segl.“ 

Moͤſer (Juſtus) Nationalſkribent, en iHiſtorien, 
Retten og Verden kyndig Statsmand og Geheime » Sur 
ſtitsraad, med Rette Faldt Tydſtlands Franklin, var 
født den 14de Dec. 1720 i Osnabruͤck og døde der deri — 
&gde San. 1794. Hans gader var Cancelliedirecteut 
ag Cønfiftorialpræfident, en agtværdig og virkſom For⸗ 
retningsmand. Moderen, en herlig Lone, underviſte 
fin Yndling, den godmodig fyrige, —2— vilde Ju⸗ 

e 
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ſtus i det franffe Sprog og den franfke Literatur, uden 
af forſerue hans Jevnhed. Den talentfulde Dreng fat— 
tede hurtigtog forvandlede bet Lærte uden meiſom Flid 
ſnart til fn Eiendom. Alerede i fir 12te Aar oprettede 
han med fine Legekammerater et lerd Selſtab, hvori 
han betjente fig af et eget, af ham felv opfundne Sprog. 
J Aarene 1740: 1742 ſtuderede han Gura i Jena og 
Gg' tingen; men det vigtige Studium for hans lyſe 
Sraattaaelfesaand var det menneſk⸗lige Livs aabne Bog. 
Tillige dannede han fin Smag ved Læsning af engelffe, 
franſke og italienſkte Clasfifer. Som Sagfører antog 
han fig med Varme den undertrykte Uſkyldiahed, ban 

alene modftod Statholderen af Osnabrücks QVWilfaarlige 
hed. Hang Medborgeres Tillid Bævede ham derfor 
1747 til den vigtige Poſt ſom Advocatus patriæ; 
Landftænderne udnævnte ham pafaa til Sekreteer og til 
Ridderſkabets Syndicus. Hans ædle Characteer prøs 
vedes fornemmeligt i Syvaarskrigens Trænafler. Han 
ſparede ved viis og redelig Virkſomhbed fit lille, haardt⸗ 
betrengte Fedreneland flere hundrede tuſende Daler ved 
Havelſen af Krigsbyrderne; dette erhvervede ham den 
ædle Hertug Ferdinand af Braunſchweigs Agtelſe. J 
oste Maaneder foreftod han i London Leverancebetalings— 
forretninger for den af England befoldede allierede Ars 
mee. . Dette Ophold blandt de mærfværdige Inſulaner 
gav hans Aand hiin fjeldne Rigdom paa practiſk Blik. 
Overalt i det borgerlige Fotretningsliv faae han klarltgen 
Henſigtens og Midlets indvortes Sammenheng; dog 
tenkte han ei blot, men arbeidede tikige med ſtadig Iver 
ſom Statemand, og hans æble Hjerte holdt ham ftede 
fe paa Verdensborgerens og Menneffevennené Hoide. 
Som Skribent medbragte ban fra Frihedens og Velvil— 
liens Land (the land of freedom and benévolence) 

hiint uefterligneligen muntre Lune af et lyſt Hoved og ert 
fordomefrie Sands, der giver hans Skrifter clasſiſt 
Værd. Mutraadde haniet ligefan vanffeligt fom vige 
tigt Forhold fom Statstſener. J tyve Aar var han, 
faa længe den engelffe Prindſes Mindreaarighed, der 
ſom proteſtantiſt Biſkop erholdt Osnabruͤck, vedvarede, 
vel ci i Titel, men i Virkelighed Regentens forſte Raad⸗ 



is 435 

giver. Han tjente baade Landsherren, i hvis Sted 
Kongen af England dengang ſtod, og Standerne. Begs 
ges Fordeel var et ftedfe den famme. Kun Moͤſers yde 
mærfede Talent, hang grundige Forretningskundſtab og 
hans Flid, forenet med urokkelig Redelighed, klog Bils 
lighed og den reneſte Uegennyttighed førte ham lige og 
daddelfrit igjennem alle Gnidninger. Han forfmaaede 
Sniigveie, opdagede hurtigt Vildfarelfen, faae let ſtjulte 
Feil og erflærede fig faft og høimodigt for alt Almeennyt⸗ 
tigt, ſom han fremmede med Kraft og Klogffab, Hans 
Kundſt ab underftøtrede hansSfarpfind uden nogenfinde at 
forvilde det ham egne rigtige Blik. Fra 1762 var han i 
fer Aar Juſtitiarius ved Criminalretten i Osnabruüͤck, 
og, efterat han havde nedlagt denne Poſt, Sebheis 
me » Veferendarius hos Regjeringen til fin Død. Kun 
paa Regjeringens gjentagne Forlangende antog ban 
i Aaret 1783 Titel af Gebeime-Juſtitsraad. Saa 
ſtort hans Rygte var i hans Virkekreds, faa agts og elſt⸗ 
værdig vifte han fig i fit Huſes og i Selſkabets fnævrere 
Kreds. Sine Pligter utrærtelig tro, men ſtedſe med 
Følelfe for Aandsnydelſe, gav og modtog han kivslykkei 
Midten af Sine; i Staden og paa Landet — fom han 
felv med Røvelfe bekſendte — glædet ved Meget, bedrøvet 
af Lidet, krenket af Intet. Efter fin fortræffelige Kones 
Dsd 17837 og fin haabefulde Søns, opoffrede han 
Kjierlighedens og Aandsunderholdningens ommeſte Om⸗ 
ſorg paa ſin Datter, gift von Voigt. J Aaret 1792 
hoitideligholdt det osnabruͤckſte Ridderffab hang. so 
aarige Embedsjubilæum, da de offentligt erkjendte hans 
Fortjeneſter ſom Menneſte, Borger, Embedsmand ,. 
Lærd og Skribent, der var fin Nations og fin Faedrene⸗ 
ſteds Prydelſe, fine Medborgeres Ven og en virkſom 
Befordrer af det Gode, Sande ng Skjonne. Måfer 
var en ſtor, ſterk og proportioneret Mand. Hans Fas 
der vovede derfor ei af ſende ham til et udenlanſt Univers 
fitet før 1740, da Friderif Wilhelm af Preuſſen døde 
fordi denne, ſom bekjendt, onſtkede at hverve alle unge 
Menneſker, der vare over 5 Fod og 7 Tommer høie, fil 
fin Grenadeergarde. Han indgød — Agtelſe ved 

e 2 
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fit Udvortes. Hans Gang var faſt og ſikker, hans Væs 
fon alvorligt og venligt; hans Anſigt trohjertigt og klogt, 
ei uden Værdighed, men udtrykefuldt og hjerteligt, ſaa 
at han indgjød Enhver Fortrolighed. — loe ſjelden, 
men. paa hans Pande og om hans Mund fvævete ſtedſe 
et ædelt Smiil. . Uden al Haveſyge eller Egennytte have 
de han dog engang i fin Ungdom det Ønffe at ville gjøre 
Guld; uden Tvivl den eneſte Vildfarelfe af hans ſunde 
Forftand ! Saaledes levede han enig med Naturen, med 
Verden og med fin Samvittighed. Hans Vederqvægelfe 

var Omgang med Venner i Pyrmont; han brugte et 
Bronden, blot fund Luft og aandrig munter Samtale. 
Sygdomstilfelde vilde han befjæmpe ved Rolighed; thi 
han indbildte fig at Naturen felv fik Bugt med Sygdom. 
men, derfor maatte man ei forſtyrre den. Forſt i fin ſid⸗ 
fte Sygdom, i fir 74de Aar erkjendte han fin Vildfarelſe, 
han følte Ogdens Nermelſe, og ſagde; i det han buffer 
de paa hiin Mening : „Jeg har tabt Proceffen'”. Han 
giorde derpaa nogle Beſtemmelſer, [od takke fin Datter, 
fagde, han var træet og vilde ſove — og fov hen. Uden 
at føge Forfatter - Berømmelfe fandt ban famme ved fine 

grundige, aandrige og veltalende Skrifter. Med Sags 
kundſkab, frit, klart Verdensblik ſtrev han af varmt 
fulde Bryſt og med uopnaaelig Humor om Feil og Séder⸗ 
nes Forbedring, om offentlige Anſtalter, om Hiſtorien, 
Statsretten og den borgerlige Ret; og faavelhansSÉrife 
ters indvortes Verdie fom hans fortræffelige, originale 
Skrivemaade ſikkrer ham een af de forſte Pladſer blandt É 
Tydſtlands Proſaiſter. — Hans osnabruͤckiſche Geſchichte 
2 Dele indtil 1192 (Nyt Oplag Berlin 1780) er fuld af 
ſtarpſindige og giennemtrengende Semærfninger, der 
give mangen vigtig Oplysning i den ældre tydffe Hiſtorie. 
Som tydſtk Nationalvark fortiene hans patriotiſche Phan⸗ 
taſien, «udgivne af hans Datter J. W. I: v. Voigt 
(3 Dele, 3die Oplag Berlin 1834 ; 4de Deel 1786 med 
Moͤſers Billede) at læfes og tages til Eftertanke. De 
fremkom af Intelligensbladene, ſom Moͤſer ſtrev for Os⸗ 
nabruͤck fra 1766 til 1782 for paa en henſigtsmaſſig 
Maade at gjøre Indbyggerne bekiendte med Landets 
Anliggender og i en enhver Henſeende medvirke til deres 
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Cultur. Man maa beundre, Gvilfen fin Brug han vids 
fie at ajøre af fin Lærdom, fin Forretningskreds og ſin 
Lecture, det Bid, hvormed han gav ofte ſagde Sandheder 
Nyhedens Pirren, den Lune, hvormed han opmuntrede 
Alvorligheder og den milde hiertelige Velvillie, hvormed 
han yttrede fig menneffeligen over alt Menneſteligt. 
Hans vermiſchte Schriften (blandede Skrifter) 2 Dele 
med Moͤſers Levnet , udgivne af Fr. Nicolai, Berlin 
1797 ꝛc., indeholder Stykker fulde af Lune og Menne⸗ 
ſtekundſkab f. Er, den, af det Engelſte overſatte Harlekin 

"eller Fotfvar for det Groteſf Comiſte, om tyde Sprog 
og Literatur (imod ZrederiÉ den 2den). — Kun hans Fors 
ſvar for Livegenſkabet ftaaer i Modfigelfe med Moͤſers 
Aand og Hjerte. "Man ſammenligne Moͤſers Levnet 6 
Schlichtegrolls Nekrolog 1794. II, 

Moſes blev født omtrent 1600 Aar før Chriſtus i 
JCaypren blandt der der dengang haardt trykkede jodiſte 
Folk, og alerede tre Maaneder efter hans Fodſel maatte 
Forældrene — Faderen Amram og Moderen Joöchebed, 
begge af Levi Stamme — udfætte det fpæde Bern Nilen 
før at redde der, da en kongelig Befaling bod at udrydde 
ae jødiffe Garn af Mandkſonnet. Men fom Cyrus og 
Romulus reddedes han paa en forunderlig Maade. Den 
egyptiſte Konges Datter, (Thermutis falder Sagnet 
hende hos Joſephus), fpadferede ved Nilen, fandt i en 
velforvaret Boræffe det grædende Garn og forbarmede fig 
over det. Barnets Soſter Mirjan havde imidlertid fags 
et og paſſet paa, lob nu til, og da Prindſeſſen onſtede 
Nogen til at paffe Drengen , hentede hun hans Moder, 
til hvem Prindſeſſen overgav Barnet. Prindſeſſen 
kaldte ham den af andet reddede (Mo⸗udſche paa Wayp⸗ 

fifE, deraf der hebraiſte Moſſcheh) og antog ham i Søns 
Sted. Herved blev ban indlemmet i Præfteftanden, 
hvortilden fongelige Familie hørte og blev faaledes inde 
viet i alle de Kunſter og Videnſtaber, ſom denne Rigets 
førfte Stand bevarede i ſtrengt Æjulte Myfterier. Det 
var det Hoieſte, hiin Tid befad af Dannelfe og Indſigt, 
og at Mofes fatte fig 1 Befiddelje af famme og trængte 
endnu dybere end fine Larere ind i Religionens, Natur—⸗ 
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kundſkabens, Lovgivningens og Regſeringskunſtens 
Hemmeligheder, fremlyſer tydeligt af alle hans Hands 
linger og Taler. Om hans Feldttog mod Wthiopien, 
hvori han ſom Wgypternes Feldtherre fFal have indtaget 
Staden Saba og tillige den overvundne Prindſeſſe Thar⸗ 
bis's Hjerte, hvilken Prindſeſſe han ægtede, taler blot 
Det jødiffe Sagn hos Joſephus, men mere fandfynligt 
gjorde de ſtore factiffe Kundſtaber, fom hans Indretnin⸗ 
ger ved Hebreernes Udgang forudſette, at han tjente i 
den egyptiſke Hær og erhvervede fig Krigserfaring. Dog 
kunde han t Hoffets Glands ei forglemme fit Folk; ved. 
Synet af de Mishandlinger, en agyptiſt Foged tillod 
fia mod en Hebræer følte han denne Uret og ombragte 
hemmeligt Wgypteren. Men denne Gjerning blev bes 
fjendt, og han reddede fig blot ved en hurtig Flugt til 
Arabien (Apoſtelhiſtorien figer i hang 40de Aar). Ser 
blev han modtagen af Jethro, en medianitiæ Ayrdefpra 
fie og Preſt, og erholdt dennes Datter Zipora, fom han 
ved deres førfte Møde havde vundet ved kraftig Hjelp 
mob fiendtlige Hyrder, til one. Saaledes vogtede nu 

"en Kongedatters Søn en Arabers Hjorde, og Hiſtorien 
figer ei at han har traatet efter noget ſtorre. Men 
hans Folks Nod maatte forefvæve ham og ei forgjeves tar 
han paa den uſedvanligſte Maade ført ind i den agypti⸗ 
ſte VWiisdoms" Hellige og udruſtet med de fjeldnefte 
Kræfter og Kundſtaber. De ſyſſelſatte hans Aand t 
Eenſomheden, de tydede ham Naturen, der vig paa 

Gaader on Under omgav ham med Sfræf og Pragt i 
Midians Orkener og Bjerge og hævede hans Hjerte til 
Gud, fom han erkjendte renere end hans Fædre. Meni 
dette frille Hyrdelevnet udvikledes Spiren i hang Bryſt 
til et ſtort Foretagende, flænge før den brød frem og gik 
over fil en dybt gjiennemtenkt Plan. Moſes havde ale⸗ 
rede naaet den Alder, fom giver dys Erfaring, Taalmo— 
dighed og — da der fortelles at Gud opfordrede 
ham til fit Folks Befrielſe. Da han gréeſſede fit Aveg 
ved Horeb fane han engang en Tornebuſk i Ild, og, da 
han vilde underføge, hvorfor Tornebuſten ei brændte op, 
hørte han af ſamme Herrens Stemme, der erflærede fig 
for Abrahams, Iſaaks og Jacobs Gud, og befalede ham 
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at føre ſit Folk fra Wgynten til det Land, der var lovet 
Fedrene. Navnet Jehova, under bvilfet Gud aaben: 

barede fig for ham , var ham alerede bekjendt af de eghp⸗ 
tfſte Myſterier, og klar blev her Ideen ham om den Ene⸗ 
ſte, Evige og Uforanderlige, ſom dette Navn indſlutter 
i ſig. Men et uden Indvendinger og forſigtige oa bes 
ffedne Bekymringer befluttede han at følge dette Raid. 
Pharao var haard og vantroe, han felv fredlss, bang 
Folk raat og et iſtand tik at fatte Ideen om den Gud, 
han Kulde forfynde dem; man vilde et uden ſandſelige 
Zegn troe hans Ord, faa meget mindre fom Feil ved hang 
Tunge ajovde ham Talen vanffelia. Derfor gav Gud 
ham Magt til at befræfte fin Sendelfe ved Under og fatte: 
ham hang ældre Broder Aaron ved Siden fom Ordfører, 
Saaledes udruftet vendte Moſes, i Tillid fil Sud, tilbage 
til Wgypten, og gif, 80 Mar gammel, til fit Vært. 
Endnu fførre Vanffeligheder end ban havde formodet, 
ſtillede fg nu i Veien for ham. Vel blev Aaron hans 
Mund, og Sfraelg Folk maatte i hans Gjerninger ere 
Fjende Guds Finger, men vanartet og kraftloſt ved lange 
varigt Slaverie, vaffede det endnu mellem Troe og 
Tvivl. Forgjeves frembragte han, mod Slangen efter 
de Indviedes Maade fom Trylleſtav i Haanden, Foran⸗ 
dringer i Naturens Lob, hvoraf de æanptifte Viſes 
Kunſt ei kunne efterligne alle, men maatte erfjende fame 
mes før hoiere Kræefters &Gærf; førft den tiende af de 3des 
læggende Landeplager, ſom Moſes bragte over Egypten, 
i de egyptiſke Forſtefodtes pludfelige Ded, bevægede 
Pharaos forſtokkede Hierte til at lade Hebræerne drage 
bort. Moſes ſatte ſig i Spidſen af dem og bortførte dem 
med alt deres Gods fra Wgypten og bragte dem ved Eb- 
bens Tid igjennem det røde Hav, hvor Pharao, ſom 
trolss fatte efter dem, druknede med fin hele Hær. Dog 
var denne Redning fra den frygteligſte Fiende fun Des 
gyndelſen. Han faae ſig nu omgivet afen rage Maſſe, 
af et Folk, der blot fjendte oa adlød Driverens Pidfe, 
men ei forſtod at paaſtjonne den erholdte Frihed. Mans 
gelen i Orkenen vafte lydelig Knurren, Sammentræffen 
med fiendtlige Beduin⸗Folk blodige Krige og de misunde⸗ 
lige Eldftes Iverſyge indvortes Oprør imod Anfore⸗ 
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ren; hans Liv fom ei fjelden i Fare, og den RE ſom 
hans Kald fordrede, kunde han ofte kun vedligeholde ved 
voldſom Tvang og fEræffelige Straffedomme. Men 
med beundringsverdig Kraft, Viisdom og Opfindſom⸗ 
hed forfulgte han, trods al Modſtand ſin Plan, at dan— 
ne den urolige Hob til et ſedeligt, fromt og ſelvſtendigt 
Folk. Han fEnffede de Hungrige Brod fra Himmelen”) 
og aabnede de Tørftige nye Kilder af Horebs Klipper ſom 
et velgjørende RedfFab i Naturens Herre: Haand. Ved 
enhver Leilighed beraaber Moſes fig paa Guds udtrykkeli— 
ge Befalinger, hvorved han faderligen vil drage Folket— 
fil fig og danne det. Religion var Aanden i den Lov, 
ſom Moſes tre Maaneder efter Udgangen af Wgypten 
begyndte at forkynde. Da han var kommen til Sinai, 
et Bjerg i Arabien, lod han Folket flaae Leier, men ſelv 
befteeg han den ved ældgammel Gudsdyrkelſe hellige Top, 
hvor Guddommen felv, under heftige Tordenſtrald fors 
kyndte ham de Love, Iſraels Folk fulde iagttage. Diſſe 
Love, der ere hyggede paa Forfedrenes Troe, ere egentligt 

ingen nye Religion, men fun en Fornyelſe af de ſimple 
Sandheder, hvorved den forſte Verden hævede fig til den 
Hoieſte. Moſes har den Fortjeneſte at have veddet dem 
fra Overtroens Vildfarelfer og Daarfkaber, hvori de 
næften vare gaaet under blandt de afgudiſke Folk, og have 
uddannet dem efter de til et Folk oppoxne Aebrærs Fors 
nodenheder. Centrum for hans Lovgivning ev den Lare, 
at Jehova, den enefte Gud, der hverfen havde nøgen ans 
den Gud ved Siden af fig eller et fandfelige Billede paa 
fit Væfen, var ſels fit Folks Konge og vilde regjere det 
ved Præfter, Derved faae de Lowe, hvorved. han conftis 
tuerer Hebræernes Cultur, Sratsforfatning, Retspleie, 
Sadeligheds og Sundhedspolitie, famtlig guddommelig 
Autoritet. Overalt udgaaende fra Grundfordringerne 

*) Man eller Manna, en vegetabiliſt Saft, ſom 
Iſraeliterne ſamlede i den arabiffe Orken af 
Kameelbuffen (axab. Chari Schuter) og beres 
dede: fil Spiſe. Det feer ud fon fmaae Korn, 
fmager fom Honning og kaldes nu af Perſerne 
Terengabing. 
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for Menneſkets fædelige og fandfelige Natur, ere Fe vel 
beregnede van Folkets Individualitet, "paa det dem til 
Boepeél beftemte Lands Clima og politiſte Beliggenhed 
og pan Forſynets Plan med BVedligebeldelfen af en Aas 
benbaring, der engang ſtulde uddrede fig videre i en 
fuldfomnere Skikelſſe. De forbyde enhver Blanding 
med andre Nationer og enhver fremmed Skik og Guds⸗ 
tilbedelſe, fom et eget Theokratie fEnlde den jodiſte Srat 
være aldeles adſtildt og ſelvſtendig. De nødte Folket, 
ved faft beſtemte ForfFriftev, der endog gage filde minds 
fte Enkeltheder i den daglige Levemaade og de ſelſkabelige 
og huuslige Forhold, hvorved ſelv Valget af Spiferne og 
deres Filberedelfe, ſamt Omſorg for Legemets Reenlighed 
ikke glemtes, fil af modtage en Civiliſetion, der paſſe— 
de til dets Characteer og religẽesſe Beſtemmelſe. De 
baalægge bet ved en noie beſtemt Ritual, ved ſtrenge Ces 
remonier, Bonner, Offringer 20. en beſtardig Virkſom⸗ 
hed i den himmelſte Konaes Tjeneſte. Moſes overdrog 
Stammen Levi, til hvilken han felv hørte, Beſtyrelſen 
af denne Tjenefte og Opſyn over Lovenes Jagttagelſe, og 
tildeelte Aarons Slægt det med den øverfte Statsmagt 
nøie forenede Ynperfte-s Præfteembede , hvorimod har 
med viis Uegennyttighed lod fine Sønner tilbage blandt 
de fimple Leviter. Denne fra al Grundeiendom udeluk— 
fede Stamme gjorde han de øvrige 12 Stammer fiendes 
pligtig, underfaftede den egne S&tammecældfte og Dom— 
mere og ſikkrede def politiſte Forbunds Faſthed ved als 
mindelige Fefte og ved udelukkende Cenhed i Gudstje— 
neften i Stiftshytten, et bevægeligt Tempel, i hvis In—⸗ 
derfte Jehovas Bolig var, hvilken fun den Ypperſte⸗ 
Praſt maatte nærme fig; den var Jodernes eneſte Hel— 
ligdom og blev ved famme tilflvdende Skatte Middel— 
punktet for Nationens hele Rigdom og Credit. Diſſe 
ere Hovedpunkterne i Moſes Lovgivning, ſom, ende 
fEjønde Træf af egyptiſt Dannelſe fremlyfe deraf, dog 
tydeligt vifer- Bejtræbelfen at afvenne Hebræerne fra 
ægypriffe Fordomme og Skikke og hæve dem til politiſt 
og religiss Selvſtendighed. Dog blev denne Lovgiv- 
nings Fortrinlighed ei ſtrax erfjendt af Hebræerne. 
Alerede nær ved Maalet af Vejen fil Canaan ſaae ll 
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fig nødt til af føre Folket tilbage i i Hrkenen; 40 Aars 
- mgifommelige Omvanfen i Orkenen maatte forløbe, de 

haarde Straffe, fom hang Lov truer Overtræderen med, 
maatte med Strenghed fuldbyrdes, Alle, fom i Mands⸗ 
alderen vare uddragne af ZEgnpten maatte uddøe ; før 
Loven trængte — hos den nye under Toget tilvors 
ende Sfægt og blev den til Sædvane. Moſes, den med 
alle Slags. Sørger, Arbeider og Beſvarligheder plagede 
Anfører, fulde si engang ſelv opleve den fuldkomne Udfør 
relſe af fin Idee, fordi han i Dødens Pieblik cen enefte 
Gang havde fat Mistillid til Jehova. Efterat han havs 
de beſtemt Feldtherren Joſug til fin Efterfølger og taget 
hoitidelig Afſteed fra Folket, beſteeg haner Bjerg i Per 
ræa paa hiin Side Jordan, hvorfra han overſkuede det 
forjættede Land, ſom han felv et ffulde betræde, og endte 
fir meiſommelige Liv i fit T2o0de Aar. Den, overtroiffe 
Tilbedelſe af hans Been havde han forebygget ved den 
Befaling hemmeligt af begraves, og Ingen Fjender Sites 
det, hvor han begravedes. Men det herligfte Minde om 
hans Aand og Fortjeneſter efterlod han Verden i de Bs⸗ 
ger, ſom han rev for at vedligeholde Erindringen af 
modtagne Traditioner fra Forverdenens Hiftorie og til 
Minde om fine Bedrifter, Hændelfer dg Love. En ubes 
fjendt Hebræer fra den ſenere Tid har ordnet dem i fem 
Bøger under Moſes's Narn, men paa nogle faa Tils 
fætninger nær, der tilhøre denne ſenere Redaction, bæs 
re de Præg af Wgthedei deres gammeldags Sprog, i bes 
reg baade ſimple og kraftige Fremſtillingsmaade og i den 
ukunſtlede fom I en Dagbog fremſteidende Orden i His 
ſtorierne. Simpelhed og Naturſandhed ev Forfatterens 
hiſtoriſte Kunſt, overalt fremſtinner hans, Storhed og 
Kraft, og til hvilket hoit digterſk Sving han var iſtand 
vidne de herlige Sange, hvormed han hoitideligholder 
Redningen ved der røde Hav og velſigner Folket, ſom han 
tager Afſted med det før fin Dod. | 

Moſes Mendelsſohn var født i Deffau 1729 af 
igdiffe Forældre, Hans Fader Mendel, Skolemeſter og 
TibudfÆriver (Sopher) paa Stedet, gav ham, uagtet fin 
Fattigdom, en god Opdragelfe. Han underviſte ham i 

J 
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det hebraiſte Sprog eg felv i Begyndelſesgrundene til 
den jødiffe Lerdom. Derneſt var det gamle Teſtament 

"Kilden til hans Underviisning og Dannelſe: det bersmee 
Vark af Maimonides, More Nebochim (de Vifdfarens 
des Leder) fom faldt hami Hænderne, bragte ham forſt 
paa Sandhedens —— og en frimodigere Tænker 
maade. San ſtuderede denne Bog, der ligefom er Bi⸗ 
belens Metaphyſik, med en faadan Ild og en Videbe— 
gjierlighed, at han faldt i en Nervefeber, hvoraf han, 
formedelſt forſommelig Sehandling beholdt en krummet 
Rygrad og en ſtedſe fvagelig Sundhed. Da hans Fader 
ei funde ernære ham, faa maatte han 1742 i fit 14de 
Hav, vandre til Berlin, hvor han levede nogle Aari 
yderſte Trang, af nogle Troesforvandtes ubetydelige Vel⸗ 
gjevninger. — Skjebnen bragte "ham her fammen med 
Iſrael Moſes, en dybſindig Tænter og ſtor Mathemati— 
ker, der, allevegne forfulgt for fin Frimodighed, levede 
i lige Armod, og gandſtke egentligen blev en Martyr for 
Sandheden. Denne Mand difputerede ofte med Mens 
delsfohn efter Maimonides's Grundſetninger. Han 
gav ham og Euklides i Hænderne efter en hebraiſt Overs 
ſettelſe og vakte derved Lyſt til Mathematik for ham, 

hyvis Studium ſtjerpede og uddannede Ynglingens For— 
ſtand. En ung jodiſk Læge, ved Navn Kiſch, opmuntre— 
de ham til at lære Latin og gav ham felv nogen Unders 
viigning deri; ved Doctor Aaron Salomon Gumpert 
fif han Leilighed til at blive bekjendt med den nyeſte Lis 
teratur. Desuden lærte han at fjende adffillige talents 
fulde Ynglinge, med hvilfe han omgikkes til fin ſaavel⸗ 
fom deres Fordeel. — Saaledes ledede Mendelsſohn 
for Viisdom og Videnſkab uden al anden Opmuntring 
end den han øfte af fig felv, endog uden vis Underhold⸗ 
ning, indtil en rig Silkefabrikant af hans Nation, ved 
Navn Bernard, gjorde ham til Opdrager for fine Børn, 
og lidt efter (idt til Opſynsmand, til Factor og Deelta— 
ger i fin Fabrif. J Aaret 1754 gjorde han Lesfing 
Bekjendtſkab, fom havde den fordeelagtigſte Indflydelſe 
paa hans Dannelſe. Lesſing gjorde ham opmærffom 
pan de nyere Sprogs Natur og Fortrin. Brevene over 
Folelſerne (die Briefe uͤber die Empfindungen) vare de 
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førfte Frugter af den hebraiſte Philoſophs Hvelſe i det 
tydſte Sprog. Han blev nu. og bekſendt med Abtt og 
Nicolai. Den abbtſke Correfpondence, en Samling af 
Breve, der bleve vexlede mellem Abtt, Mendelsſohn og 
Nicolai, ev et herligt Minde om diſſe fortræffelige Mænds 
Venſtab og Fortrolighed. I Bibliothek for de Æjønne 
Videnſtaber (Bibliothek der ſchoͤnen Wiſſenſchaften) ſaa⸗ 
velfom i Brevene om den nyeſte Literatur (Briefe, die 
neuefte Literatur betreffend) tog Mendelsſohn vigtig 
Del; han var og virkſom for de forſte Bind af allgemei⸗ 
ne deutſche Bibliothek, ſom nogle fortrinlige Recenſioner 
af ham beviſe. Desuden fremtraadde han fra Tid til 
anden fom philoſophiſt Skribent med Varker, der ude 
bredede hans Berommelſe ei alene i Tydſtland, men og i 
Udlandet, Den enthuftaftiffe Lavaters Opfordringer og 
trængende Forefillinger, hvorved han vilde vinde Mens 
delsſohn for Chriſtendommen, forſtod denne at afparere 
med Fiinhed og Delicateſſe, ſom hans Correſpondens 
med Lavater viſer; men Fortrédelighed over at være ble⸗ 
ven angteben paa denne Maade, paadrog ham en fvær 
Sygdom, der længe gjorde ham udygtig til alle lærde 
Arbeider. Han fom fig fun langſomt. Nu forføgte 
han igjen af rive et ammenhengende Vært, Paa rin— 
ge Anledning forelagde han Verden de fortræffeligfte 
Sdeer i fit Jeruſalem oder. uͤber religioͤſe Macht und 
ZJudenthum (Jeruſalem eller om religios Magt og Gøs 
dedom), bhvilfe bleve faa fEjevt optagne, tildeels fordi de 
lige frem angrebe Fordomme, ſom Aarhundreder havde 
befceſtet. Han havde i nogle Mo gentimer forklaret fin 
ældre Søn og nogle andre Ynglinge Begyndelſesgrun—⸗ 
dene til fit philoſophiſte Syſtem, .ifær Læren om Gud. 
Ham bekſendtgjorde nu Refultaret af fine Underſogelſer i 
et Vært under Titel af Morgenſtunden (Morgentimer), 
hvoraf dog fun det førfte Bind udkom formedelft hans 
imidlertid indtrufne Død. Nogen Tid forben havde 

- han erholdt F. H. Jacobis til ham rettede Skrift: Ueber 
die Lehre deg Spinoza (om Spinozas Lære). Mendels—⸗ 
fogn troede at maatte forfvare fin afdode Ven Lesſing 
mod en Beſkyldning at være en Tilhænger af Spinozis⸗ 
mus. Hans Hijerte var dybt faaret;: uden at ſee paa 

— 

i: 
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fine udtømmede Kræfter, ilede han af tilintetajøre det 
forſte Indtryk af den jacobiffe Beſkyldning og udarbeide— 
de Skriftet. Moſes Mendelsfobn an die Freunde Les— 
fings (Moſes Mendelsſohn til Leffingés Venner). Han 
befandt ſig i en fan pirret Tilftand at en Forkjolelſe var 
tilſtrekkelig til at gjgßre Ende paa fans Liv. Han døde 
den 4de Jan. 1786. Tydſtland har faa meget villigere 
tilkſendt denne Nationens ſtore Lerer, hvis Monſter 
Sokrates var, den tilbørlige Berommeilſe, jo ſtorre 
Hindringer han havde at overvinde.  » Det tydſte Sprog 
fEylder fam en ſtor Deel af fin Dannelfe og Værdighed. 
S den philoſophiſte Dialog gjorde han det førfte heldige 
Forſog blande de Tydffe, i det han dannede den efter 
Xenoyhonog Plato. Han gav førft den ſyſtematiſke 
Philoſophies Underſogelſer Elegans og aſthetiſt Sne 
tereſſe. Foruben de ovenfor nævnte Skrifter anføres 
endnu hans philoſophiſte Skrifter, 2 Bind; hans Pha— 
don eller om Sjelens Udodelighed og hans Overſéettelſe 
af de 5 Moſebsger, af Pſalmerne ꝛc. 

Mosheim (Johan Lorenz von) Cantsler og Profes⸗⸗ 
fort Theologien i Goͤttingen, nedſtammede fra en ſteyer⸗ 
markſk Familie og var født i Luͤbeck den 9de Oct. 1694 
Han ſtuderede i Kiel, blev Magiſter der 1718 og neſte 
Aar Aſſeſſor i det philoſophiſte Facultet, da han alerede 
havde ſkaffet ſig et Mavn ved fin Underviisning, fine 
Préedikener og lærde Skrifter. Han erholdt derfor adr 
fEillige hæderlige Vocationer, ſom han dog afflog af fore 
ſtjellige Grunde, indtil han 1723 gik ſom Profeſſor i 
Theologien fil Helmſtaͤdt, hvor han fillige 1726 blev 
KirÉe: og Conſiſtorialraad og Abbed til Marienthal og 
Michgelſtein. Efterat han i Forbindelſe med diſſe Poſter 

tillige havde forvaltet General⸗-Inſpectoratet for alle 
Skoler i Hertugdommet Wolfenbüttel og erhvervet 
den meeft udbredte Berommelſe ſom Lærer og Skribent, 
fom han 1747 under Titel af Univerſitets-Cantsler (en 
Værdighed ingen før eller efter ham har brÉlædet) 1 - 
Goͤttingen, hvor han holdt daglige Forelæsninger over 
Kirkehiſtorien og over de fleſte Dele af Theologien til ſin 

- 
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Død, ſom indtraf den Sde Sept. 1755. Han har er⸗ 
hvervet fig ſtore Fortjeneſter i alle. Dele af de theologiſke 
Videnſkaber. Han var Kirkehiſtoriens Fader og Gien⸗ 
opretter og forbedrede Arnolds ei alt for heldige Forſog. 
Han gav den Tilforladelighed og en pragmatiſt Skikkel— 
ſe. S Kjetterhiftorien var han ligefom en nye Skaber 
og forftod at fammenfætte de kunſtigſte Syſtemer af Kjet⸗ 
ternes Lerdomme; naar han heri feilede var det af Vel⸗ 
villie, Hans Hovedverk i dette Fag er hans Institutio= 
nes hist, eccles, libr, IV. Helmfådt 1755. 44 

fom forhen var udkommen under mange Skikkelſer og 
fiden blev. overfat paa Tydſt og forøget. Hans Sæder 
lære af den hellige Skrift (4de Oplag 5 Dele, Aelmftåde 
1753, 4.)eret fortrinligt Være formedelft dens Fulde 
ſtendighed og den aldeles practiſte pan Erfaring grundede 
Tendens, hvori den foredrager fine morale Sandheder. 
Men Planen var vift nok alt for vidtløftig og Udførelfen 
for ordrig, derror blev Verket ufuldendte, og hans dues 
lige Fortfætter J. P. Miller have endnu 4 Sind at udar⸗ 
beide. Ogſaa i den geiftlige Veltalenhed giorde Moss 
heim Epoche, deels ved hang Anviisning at prædife ops 
Bvageligt, 2vet Oplag 1771, 8. men fornemmeligt ved 
fir for den Tid udmærfede Religionsforedrag. Han fors 
enede Grundighed og Popularitet, Ild og Rørelfe, Rigs 

dom og Elegans; fun ev Planen ofte for vidtløftig. 
Han gavner ogſaa meget den hellige Skrifts Fortolk⸗ 
ningskunſt og den gamle Literaturs Studium overhover 
det. Hans latinffe Skrivemaade er ſtjon og hans afar 
demiſke Foredrag flod uophsrligt uden Anſtod blot ved 
Hjelp af nogle faae Linier. Ogſaa hans moralffe Char 
racteer fortjener Roes. * 

Moſt au rigtigere Moſtwa, Nuslands gamle Hos 
vedſtad, har i den nyeſte Tid erholdt en egen hiſtoriſt 
Vigtighed, da dens Brand var Signalet til den franſte 
Hærg Undergang og Napoleons Fald. Med dentalrigſte 
Hær det nyere Europa har feet, trængte Napoleon i 
Aaret 1912 ind i det uhyre rusſiſte Riges Midte. I to 
blodige Slag, det ene ved Smolenſt den 17de Aug., det 
andet ved Moſtwa ved Moſaiſt den 17de Sept, 1312 
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ſogzte den ruſſiſte Gær forgjeves at opholde Fienden. Den 
meeſt heroiſte Tapperhed faae fig nødt til at vige for 
Overmagten, og Napoleon holde den 14de Sept. fit tri⸗ 
umpherende Indtog i Moſtwa. Senden ftore Keiſer— 
ſtad ſtod alerede i Luer, og inden fore Tid laae Storſte⸗ 
delen i Ruiner. Tvungen af Mangel, af den narmende 
Vinter og den forftærfede rusſtſte Armees Nærhed faae 
Napoleon fig nødt til at begynde hiint uforglemmelige 
Tilbagetog, der bevirkede en faa paafaldende Forandring 
i hele Europas Tilfand. — Moſtwa, det rusfifte Ris 
ges gamle Hovedſtad og før Petersburgs Anlaggelſe Cza⸗— 
rernes Reſidens, ligger ved de fo Floder Moſkwa og 
Neglina og indeholde før Branden i en Omkreds af fem 
Mile, fire Hoveddele, hvoraf hver igjen dannede næften 
en egen Stad for fig, nemlig 1) Kreml med det gamle! 
Reſidensſlot og Kathedralkirken, hvori Keiſeren ſalvedes 
og kronedes med flere anſeelige Bygninger; 2) Kitaigos 
vod; 3) Belgorod med det i vore Tider fuldkomment ovø 
ganiferede Univerſitets Bygninger; og 4) Semlaͤndigo⸗ 
rod. Den hele Stad med dens 30 Sloboder (Forftæder) 
indeholdt i Aaret 1809 over 12000 Huſe, de utallige 
Boder uberegnet og nær ved 300000 Indbyggere. Én 
Mængde Kirker, adffillige høie Rigscollegier, Opdra⸗ 
gelſes og videnſtabelige Anſtalter, Rigets betydeligſte 
Manufacturer og Fabriker gjorde Moſkwa til een af de 
førfte og prægtigfte Steder i Verden. Moſkwa var og 
blev Ruslands egentlige Hovedſtad den var'ei alene Sjæs 
det for den indre Handel, men og det Sted, hvor de russ 
fiffe Iationalfæder og den rusfife Nationalcharacteer 
længft vedligeholdt fig ublander, hvortil den talrige og 
formuende Adels Narverelſe, form vilde (eve mere uaf— 
hængigt af Hoffet, fornemmeligt bidrog, 

i 2 

2 

Moſtiter, Mosquitos, et Slags Myg, hvis 
Stik er meget ſmerteligt og foraarfager en ſterk Beten⸗ 
delſe. De findes ifær i de hede Lande. 

Moslemin, Rettroende, ev et Tilnavn, Muhame⸗ 
banerne tillægge fig felve 
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Motette er et Tonſtykke, der er fat over en bibel 
Text i Proſa, for det mefte fun for Syngeſtemmer. 
Man finder dem fires fem⸗ og ferfemmige, ſaavelſom 
med afverlende Chore. Af et andet Slags ete de Motet⸗ 
ter, ſom ere brugelige i Italien og Frankerig; diſſe fed» 
jages alle af Inſtrumenter⸗ have vel og lignende Tertet . 
af den hellige Skrift, ifær af Pſalmerne, dog for det 
mefte i rimede latinſte Vers, faa at de afvexle med Arier 
og Recitativer, og fædvanlige fin fynges af een 
Stemme. k 

Motion kaldes ethvert Andragende eller Forſlog, 
fom et Medlem i der engelſke Porlament fremfører tip 
Overveielſe. Jſamme Betydning blev det og tånet 4 
Frankerig i Revolutionens Tid, da hver Conventsdepute⸗ 
fede ellev hvert Medlem havde Ret tilat giore en IMoris 
on; dog funde Der ei delibereres om nogen Gjenftand, 
naar ei ef Conventédefret  foreføbigen havde er 0 
Gyldigheden af Raadſlagningen. 

Motiv kaldes Bevaggrunden, Drivefſedren til en 
Handling, deraf motivere, angive Beveggrunde, Mats 
fager. Dette Udtryk bruger man iſer om Kunſtverker, 
hvis. Fremſtilling er fuccesfiv og betegner derved den. inde 
vortes Fovbevedelfe til et Moment i Fremfillingen, 
ped en forudgaaende eller en ved Fremfillingen valgt 
og i ſamme indvævet Omſtendighed, hvorved en Betyder 
lig Forandring eller ,en fremſtikkende Yttring og Virk— 
ning af det Hele grundes og retfærdiggjøres. En Gjen⸗ 
ſtands Motivering ev modfat den ubeftemte Vilfaarligs 
hed, dar ei leverer noget Sammenhængende og nodven⸗ 
digt organiſeret, hvorimod i et fandt Kunſtverk hvert 
enkelt Moment af Fremſtillingen er beſtemt ved det Hele 
Og ſammes væfentlige Dele: 

Motte Antoine Houdart de fa), fee Houdart. 

Motte (Marie Anne de Saint Remy de Valois, 
Grevinde de la) fee Lamothe. 

t 
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Motto (af bet Italienſte), en vittig Sentens, 
Tankeſprog, faldes hos os ifær ct udvalgt Sted af en 
fremmed Skribent, fom man fætter foran det Hele for 
at forkynde eller antyde Indholdet eller Tendenſen af et 
Værf. Ofte hylder man dermed blot Moden, pg Motto— 
et ſtager da i ingen ellev dog fun liden Forbindelfe med 
Indholdet. 

Mounier Sekreteer ved Dauphinés Provincial⸗ 
frænder, var en Mand af fjelden Dyd og Kierlighed for 
der almindelige Bedſte. Han havde. medvirÉet til at 
fremme den franffe Revolution, men han var mnafÉee 
den førfte, der traadde tilbage, da han fane Revolutio— 
nen tage en Gang, der ſtreed imod hans" Tankemaade. 

- Nationalforſamlingens førfte Debatter, fpillede hanen 
rigtig. og indflydelſesrig Rolle, Dén 20de Juni 1789 var 
han een af Ophavsmændene til den befjendte Forfamling 
og Cedi Boldhuſet, fom egentligt blev Begyndelſen rel 
Revolutionen, - Han voterede pan en Adreſſe til Kongen 
og foreſlog Dortfjernelfen af den Garde, der omgav For— 
famlingen. Den rfte Juli modfatte han fig med Velras 
lenhed Forſamlingens Indblandelſe i Militairdiſciplinen, 
ſom alene tilfom Kongen. Det ſamme gjorde han den 
6te. ; Den Yde aflagde han en lang Beretning om Frems 
gangsmaaden ved at forfatte Conftitutionen og. var af 
den Mening, af man (fulde. forudfende ſamme en Fors 
klaring af Menneſkerettighederne. Den 13de forefTog 
han, fEjøndt han fuldkomment erfjendte Køngens Ret 
til af vexle Miniſtre, ar bede Kongen, at tilbagekalde de 
afſkedigede Miniſtre, beſtyldte Frihedens Fiender, der 
omgave Kongen, for de offentlige Uordener, og opfor— 
drede Forſamlingen af erklere Kongen, at den ei kunde 
have nogen Tillid til det nye Miniſterium. Han beſtreed 
dog dem, der fordrede Neckers Tilbagekaldelſe, og paa⸗—⸗ 
ſtod aft man blot kunde raade Kongen ſamme. Paa fams 
me Tid drev han paa Troppernes Bortfſernelſe, bhvilfe 
Kongen havde ladet falde til Hovedftaden. Den 27de 
forelæfte han i Conſtitutionscomiteens Navn, hvori han 
var indtraadt den 14de, Udkaſtet til — — 

i 
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Menneſtkerettighederne, og et Afrids af de Srunde 
ſetninger, hvorefter Committeen tænfte at udkaſte en 
indſtrenket monarchiſt Forfatning. Den 31te Sult 
ivrede han imod Folkets vilkgarlige Proſcriptioner 
i Hovedſtaden. Den 10de Auguſt drev han en Cedsfors 
mular for Tropperne igjennem imod Mirabeau, og et 
Decret, der befuldmægtigede Ovrighederne af requirerge 
Militair til Ordens Vedligeholdelſe. Den 2ode fores 
lagde han en nye Udfardigelſe af den forſte Artikel af 
Menneſterettighederne, ſom bleve decreterede. Den 
29de talede han for det kongelige Veto. Den 31te fore⸗ 
læfte han i Conſtitutionscomiteens Navn et Organifatis 

onsudkaſt for det lovgivende Corps og den ade Sept tals 
te han om to Artikler i dette Udkaſt. Den ene. angit 
det ubefingede Veto, ſom ban vilde tifftaae Kongen, den ” 
anden Oprettelſen af et permanent lovgivende Corps, bes 
fraaende af Repreſentanternes Kammer og Senatet. 
Det fidfte gav Anledning fil mange Stridigheder, Den 
2%de blev Mounier valget til Preſident og var i denne 
Egenſtab Bidne til Begivenhederne Natten imellem ste 
pg 6te Oct. uden at være iftand til at hindre famme» 
Men diffe Begivenheder aabnede ham Minene over de 
forſtjellige Factioners Planer; ſtrax vendte han tilbage 
til Dauphiné, forlangte fin Afſkeed og, udgav en Berets 
ning om fin Opfsrſel. Han begav fig derpaa til Genf 
og [od der trykke et med endnu frørre Frihed og Driftigs 
hed fErevet Verk under Titel: Appelå Popinion publi- 
que, hvori han udviklede Begivenhederne den Ste og 6te 
October og gjendrev Chabrouds Beretning til Fordeel for 
Hertugen af Orleans og hans Medſtyldige. Derpaa be⸗ 
gav han fig til TydfEland og fandt Modtagelſe og Un— 
derſtsttelſe Weimar. Hertugen indrømmede ham 
Slottet Belvedere til en Opdragelſesanſtalt, der ifær 
beſtod af unges Englændere, Efter den 18de Brumaire 
blev Mounier kaldt tilbage, 1802 udnævnt fil Præfece 
for Departementet Ille og Vilaine, 1804 til Candidat 
for Vedligeholdelſesſenatet og 1805 faldt til Statsraa⸗ 
det, Han døde i Jan. 1306 i en Alder af 45 Aar. 
Følgende ere hans Skrifter: 1) Procés verbal de 
Vassemblée générale des trois états du Dauphiné, 
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teune å Romans; 2) Pouvoirs des députés du 
Dauphiné; 3) Nouvelles observations sur, les 
états - généraux; 4) Considérations sur les gou- 
vernemens et principalement sur celui, qui con- 
vient å la France; 5) Rapport sur le méme sujet; 
6) Exposéde sa conduite et des motifs de fon re- 
tour en Dauphiné; 7) Appel au tribunal de l'opi- 
nion publique; 8) Examen du mémoire du Duc 
d'Orleans; 9) Recherches sur les causes, qui 
ont empéché les Frangois de devenir libre et 
sur les moyens, qui leur restent pour. acquerir. 
la 'liberté; 10) Adolphe ou Principes élémen-- 
taires de politique et résulfats de la plus cruelle 
des expériences, 11) De influence. attribués aux 
philosophes, aux franc-macons et aux illuminés 
sur larévolution de France, 

Mouradja d'Ohſſon, født i Conſtantinopel, 
traadde tidligt i det fvenffe Geſandtſtabs Tjeneſte ved 
den ottomanniſke Port og opfvingede fig ved fine Fortje⸗ 
nefter og Talenter til de hoiſte diplomatiſte VBærdigheder. 
Han blev udnævnt til Chargé d'Affaires og Ridder af 
Vaſaordenen og endeligt til befuldmægtiget Miniſter og 
overordentlig Geſandt. Hans Kundſkab i det arabiſte 
og tyrkiſte Sprog fatte ham iſtand til at oſe af Kilderne 
felve Han foretog fig af ſtrive Selim 2dens Hiſtorie; 
men ſnart fattede han Planen til et almindeligt Malerie 
af det ottomanniſke Rige. Han opoffrede ſig Udforelſen 
af dette Foretagende med utrættet Flid, og et uden ſtore 
Banffeligheder lykkedes det ham at ſamle tilforladelige 
Efterretninger, fom hidtil manglede, af et overtroiſk 
flavi og mistænkeligt Folk, om Sæder og Skikke, om 
det Indre af Serailet, Moſcheerne og Tyrkernes Fami— 
lielis. Med de fammenbragte Materialier gif hau 
1784 til Paris, udarbeidede dem og udgav 1788 og 
1789 de to Bind af hang Tableau général de l'empi- 
re ottoman. Dette Vark fvarede fuldkommen til de 
Forventninger, man havde om der, Den typographis 
ſte Pragt og Kobbernes SFjønhed havde vd fordret cu i Ff2 

— 
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Udgift, ſom Varkets Affætning ei kunde dekke, men 
d'Ohſſon, der beſaden anſeelig Formue, beregnede ei det Of⸗ 
fer han bragte fit Verks Fuldkommenhed og Prydelſe. Res 
volutionen afbrød hans literaire Virkſomhed; han begav 
fig igjen til Conſtantinopel. Selim den tredie, der agtede 
Lærdom, modtog ham gunftigt, [od figdeto udfomne Bind 
forelægge, og, langt fra at være utilfreds med Bekſendt⸗ 
gjørelfen af nogle Hemmeligheder, befalede han at uns 
derſtotte den færde Forſker i hans Arbeid med Tjenftvilligs 
hed og ved Anſkaffelſen af Materialier og Kilder. Efter 
et langt Ophold i Conftantinopel, fom d'Ohſſon tilbage 
til Paris, hvor han neppe fandt nogle Spor af fin ſtore 
Formue. Selv de Oplagfteder, hvor han havde gjemt 
Exemplarerne af fir Verk, fine Plader, Tegninnger 2.; 
vare ovbrudte og plyndrede, Uden at lade fig nedſlaae 
af diſſe Udeld, udkaſtede han endog en langt vidtløftiges 
re Plan, der omfattede et hiſtoriſt Malerie af hele Ori⸗ 
enten. Udførelfen af ſamme ſyſſelſatte ham gandſtke 
Han havde alerede 1864 udgivet to Bind af Tableau 
historique de VOrient, da et Brud med Sverrig [od 
ham befrygte en nye Afbrydelſe i fir Arbeid. - Han ſogte 

— pg erholdt af fin Regjering Tilladelfe at turde træffe. fig 
filbage vaa Landet. Her fortſatte han fine Beføjefrigels 
fer tre Mar, for endeligt at naae Maalet paa fine 45 
Aars Beftræbeifer, - Han forfærdigedeet Værk, ſom i 
tre for fig beftaaende Afdelinger indeholder en fubſten 
dig Fremſtilling af det ottomanniffe Rige. Diſſe tre 
Afdelinger føre de ſerſtildte Titler: Tableau histori- 
que de LOrient, en Hiftorie om alle Nationer under 
ottomanniſt Herredom; Tableau général de Pempi- 

re ottomar, en Fremſtilling af Lovgivning, Sæder 
20,5: 99 endeligt L'histoire de la maison ottomane 
fra Osman ifte-til 1758. Der Hele var Fuldførelfen 
næv, da d'Ohſſon døde 1807. K 

Mousqueton almindeligt Muffedonner et games 
meldags Slags ftore Muſtketter med. fort Løb og viid 
Munding, hvoraf man fan ſtyde flere - Kugler pag 
Engang. 
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Mozart (Leopold) Fader til den bromte Wolfgang 
Amadeus Mozart, var fodt i Augsburg 1719. Han 
ſtuderede i Salzburg og traadde 1743 ſom Hofmuſikus i 
Erkebiſkoppens Capel. J Aaret 1762 biev Gam Un⸗ 
derdirecteur i denne Fyrſtes Capel. Den Tid, hans 
Embedsforretninger levnede ham, opofrede han Unders 
viisning i Compofitionen paa Violin. J Aaret- 1756 
udfomi Augsburg hans Forſog til en grundig Violins 
ſkole, et Verk, ſom efter de ſtorſte Meſtres Vidnesbyrd 
hav været af den meeſt udbredte Nytte. De fortrinligſte 
Violiniſter, ſom Tydſkland befad i den anden Halvdeel 
af det I gde Aarhundred, ere dannede ved famme. Des⸗ 
uden har han leveret adffillige Oratorier og andre Kirke⸗ 
ſtykker, Theatermuſik 20. 

Mozart (Johannes Chryſoſtomus Wolfgang Ama⸗ 
dens) blev født i Salzburg den 27de San. 1756. Nep⸗ 
pe tre Aar gammel var han alerede af fig ſelv iftand til 
at gribe Terzer paa Claveret, hvorpaa han vifte en overs 
ordentlig Glæde over at have fundet denne Harmonie. 
J hans fjerde Aar begyndte Faderen ligefom i Leeg at læs 
re ham nogle Menuetter og andre Stykker paa Claveret. 

Til en Menuet behøvede han en halv Time, til et ftørre 
Stykke een Time for at lære bet og derpaa ſpille det med 
den fuldkomneſte Nethed og den faftefte Tact. Fra dens 
ne Tid gſorde han faa hurtige Fremſkridt at han alerede i 
fit ste Aar componerede ſmaa Stykker, fom han foreſpil⸗ 
lede fin Fader og derpaa af denne [od bringe paa Papiret. 
Pſychologiſt mærkværdigt er der, at han fer Muſikken 
var ham befjendt, vifte faa megen Lyft til alle Bornele⸗ 
ge, at han derover funde forglemme Spifen og Drikken 
øg alt andet derover, ligefom han og med barnliat Sind 
hængte fig Ejerligt ved Enhver. Men fra den Tid han 
begyndte at lære Muſikken, tabte han af Smag for 
Barndommens fædvanlige Lege og Adſpredelſer. Om⸗ 
endſkjondt han nu og omfattede Underviisningens øvrige 
Gjenftande med Ild og Liv, faa blev dog Muſikken den 
Beftjeftigelfe, hvoraf hans hele Sjel fyntes at være ops 
fylde. Med KjæmpefEridt gif han fremad deri, faa at 
felv hans Fader, der dagligt var om ham og kunde be⸗ 
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mate hvert Skridt i hans Uddannelfe ofte overraſkedes 
og fattes i Forbauſelſe derover fom over et Under. Dette 
var engang Tilfæidet med en Claveerconcert, fom den” 
unge Mozart alerede i fit Ste Mar havde forfærdiget, og 

: fon var faf efter alle Kunftens Regler, men tillige faa 
vanſkelig, at ingen ovet Kunſtner, end fige den unge 
Mozart felv, kunde have ſpillet den. Denne havde i 
fir 6te Mar alerede gjort ſaadanne Fremſtridt i Muſikken, 
at hans Fader derved bevegedes til at gjøre en Reiſe 
til Muͤnchen med ham og hans Soſter, der ligeledes var 
et muſikalſt Under. De fandt der en meget ſmigrende 
Modtagelſe og begave fig derfra tik Wien, hvor de to 
ſmage Virtuoſer foreftilledes det Éeiferlige Hof. Dent 
hans Alder. mageloſe Ferdighed, der forbaufede Alle, 
erholdt endnu mere Intereſſant derved, af han fun vilde 
ſpille for egentlige Kjendere og flet iffe tog Henſyn til 
Szængdens Roes. Saaledes forlangte han af Keiſer 
Frants, at han fulde lade Wagenſeil komme; dette 
ſteedte og den unge Mozart forefpillede ham, til ang 
Forbaufelfe een af fine Concerter med beundringsværdig 
Ferdighed. Jovrigt havde han endnu ei havt noget ans 
Det Inſtrument i Hænder end Claveret. Men det. fyns 
tes fom dette alerede var blevet For lille Spillerum for 
hans udmærfede Genie. J Wien havde man foræret 
ham en lille Violin, paa hvilken han alerede, da Famili⸗ 
en var vendt tilbage til Salzburg, uden Faderens Vis 
dende, havde gjort ſaadanne Fremſkridt, at han til alle 
Mærværendes Forbaufeffe var iſtand til at fpille anden 
Violin til en Trio med Præcifion og Nethed. Franu 
af vifte der fig og, at den unge Mozarts hele indvortes 
Væfen, hans egentlige Individualitet var Muſikken 
hengiven og fun var til ved den; thi fan Muſik ſyſſel⸗ 
fatte den, fun Muſik var det Middel, hvorved Sjelen yts 
trede fig i Legemet, Det er alerede fra denne Periode 
hoiſt merkverdigt og giver os en faa færdeles tilfredse 
frillende Forklaring over alle hans Varkers Characteer, 
at enhver Mislyd, at enhver rage gjennemtrængens 
te og et ved Harmonie formildet Tone f. Er. Trompe⸗ 
(ens, var ham utaalelig, ja at han endog blev bleeg 
ig ſank livløs og i Convulſioner omkuld derved. Finde vi 

3 
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ei Virkningen af denne Smag for Kunſtens Skſonne og 
Yndige i alle Mozarts Verker? Herſter ei, trods den 
fædvanlige Fuldſtemmighed, faa at fige i hver Tact af 
ſamme en Klarhed, en Behagelighed, der ſeld i de dris 
ſtigſte Overgange bliver til Vellyſt enden i det mindſt 
dannede muſikalſke Sind? bevirker ikke netop denne kla⸗ 
re Forffaaelighed i de mozartſte Værter, ar de uden Und— 
tågelfe kunne ſpilles, ſynges og nydes af alle? Isvrigt 
fortæller man endnu fra denne Periode, ar han engang 
angav en halv Fjerdedeelstone, ſom hans Violin var for» 
ſtjelligt femt fra en anden, form han Dagen førhen havde 
ſpillet paa i et fremmed Huus. J Aaret 1763, aftfaa ét 
hans 7de Aar gjorde Familien den førfte ſtore Reiſe 
udenfor Tydffland, hvorved den unge Kunſtners Des 
rømmelfe udbredede fig overalt. Efterat den havde bes 
føgt adffillige ftore Steder og overalt var modtagen med 
glad Enthuſtasme, kom den i November famme Aar 
til Paris, hvor den blev =. Aar og hvor den unge 
Mozart ifær blev ligefom overvældet med BGerøms 
melfe og Underſtottelſe. Her var det at han i en 
Alder af 7 Aar forfærdigede fine førfte Verker og gjors 
de dem offentligt bekjendte. J April 1764 reiſte de over 
Calais til England, hvor, de opholdt fig til Midten af det 
følgende Aar. Alerede ten 1ode April fode de fig høre 
ved Hoffet, ligeledes næft,e Maaned, da Sonnen ogſaa 
fpillede paa Kongens Orgel. Alle gjorde af hans Or⸗ 
gelſpil. Den paafølgende Concert fpilledes blog Syms 
fonier af den unge Mozarts Compoſition. Her faavels 
ſom alerede forhen i Paris forelagde man ham de fværefte 
Claveerſager af Bad, Håndel o. a., hvilke han alle ſpil⸗ 
[ode fra Bladet'i en paſſende Tact ag med den ſtorſte Præs 
cifion. Da han engang fpillede for Kongen tog han blot 
en Basſtemme og foredrog en førtræffelig Melodie ders 
over. Joh. Chriftian Bad, Dronningens Lærer, tog 
ham derpaa imellem Knæerne og ſpillede nogle Tacter af 
en Sonate, hvorpaa Mozart gjorde det ſamme; og faar 
ledes fpillede begge åfverfende den hele Sonate med en 
ſaadan Præcifion, at enhver, der ei ſage det maatte troe, 
at Stykket kun ſpilledes af een eneſte. Under ſit Ophold 
i England, følgeligt i ſit gzde Aar, componerede han fer 
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Sonater ſom han [od ſtikke i London og helligede Drons 
ningen. J Juli 1765 veifte de igiennem Nederlandene 
til. Holland, hvor Mozart fvillede for Arveſtatholderen. 
Herpaa gik de igien tii Paris, derfra, efter ar have væs 
ret to Gange i Verſailles, over Lyon giennem Schweiz 
til Muͤnchen, hvor Churfyrſten foreſang den unge Mos 
zart et Thema, ſom deni-: i hans Narvérelſe og uden 
Claveer og Violin udførte og bragte paa Papiret. Da 
Lan var færdig dermed ſpillede har: det, og belønnedes 
derfor med, Churfyrſtens og alle Tilſtedeverendes fors 
bauſende Beundring. - Endeligt anfom de igien til Salz⸗ 
burg efrer en Fravarelſe af iffe fuldt tre Aar 1766, bleve 
hev til 1768 og reiſte nu nof engang til Wien Her 
fvillede de fo Born for Keifer Y$ofeph, der overdrog den . 
unge Mozart at fætte Muſik til en comiſt Opera la finta 
ſemplice. Den erholdt Capelmefter Haſſes og Metas 
ftafios Bifald, men blev fiden ei opført. Wed Indvielſen 
af Waiſenhuuskirken fatte han Meſſen, Offertoriummet 
og en Trompetconceri og dirigerede fo tolvaarig Dreng 
denne hoitidelige Muſik i det keiſerlige Hofs Nærværelfes 
J Aaret 1769 tiltraadde Mozart, der var bleven Cons 
certmeſter ved det ſalzburgſte Hof, i fin Faders Selſkab 
en Reiſe til Italien. $ Bologna blev han. tfær beundret 
af Peter Martini fordi han var iftand til at bearbeide 
ethvert opgivet Thema og ſtrax udføre det paa Claveret. 
J Rom vakte han paa en anden Maade hele Stadens 
Beundring. Han paatog fig nemlig at copiere den bes 

rømte Miferere, ſom aarlig i Maaffeugen blev fiungen 
i det firtinffe Capel og dengang endnu holdtes. meget 
hemmelig, efter det blotte Gehor, hvilket og lykkedes 
ham faaledes , at Sopraniſten Chriftofori, der havde 

ſiunget den i Capellet, da han fang den i et Selſkab til 
Claveret, tilfiendegav de meeft levende Beviſer paa: fin 
Beundring J Neapel troede Difciplene af Conſerva- 
torio della piltå, at hans Spils Tryllefunft ſtak i 
hans Ring; han traf den af og nu blev Beundringen 
førft ret for. J Rom erholdt han af Paven Kors og Bre⸗ 
ve ſom militiæ auratæ eques, og i Bologna blev han, 
efterat han under lukkede Dorre og i en halv Time havde 
fat et fireſtemmigt Antiphona, eenſtemmigen antagen 
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ſom Medlem og Capelmeſter af det philarmoniſte Akade⸗ 
mie Da han alerede havde forbunden fig til Compo⸗ 
fitionen af den forſte Carnevals-Opera i Mailand, faa 
nødte dette ham til at afflaae lignende Tilbud i Rom, 
Bologna 23 Neapel: Han fom mod Slutningen af 
Oct. 1770 til Mailand og componerede der i fit 14de 
ar fin førfte Opera, Mithridat, der alerede blev ops 
ført den 26de Dec. og derpaa gientagen meer end tyve 
Sange efter hverandre. Til dte Bifald, denne Opera 
erholdt, fan man flutte fig ogfaa deraf, at Entrepre⸗ 
neuren ſtrax fEviftligt [ovede ham Compoſitionen af Opes 
raen for Aaret 1773. $ Verona overrafte man ham 
ligeledes Diplom fom Medlem af det philarmoniſke Sel. 
ſkab. Og faaledeg forlod han Italien, hvor man alles 
vegne havde modtaget ham med udmarket Hæder og til⸗ 
lagt ham Navnet il Cavaliere Filarmonico. Da 

Mozart i Aaret 1771 igien var ankommen til Salzburg, 
forefandt han er Brev, hvori Maria Therefia overdrog 
ham Compofitionen af den ſtore theatralſte Serenata til 
Erkehertug Ferdinands Formeling. Han paatog fig 
dette, reiſte i Auguſt igien paa nogle Maaneder til Mais 
land, hvor der under Formælingshøitidelighederne ftedfe 
afverledes med Operaen, der var componeret af Haſſe 
og med Mozarts Serenata. J Vinteren 1773 fatte 
han der den ham overdragne Opera Lucio-Silla, der 
opførtes 26 Gange efter hverandre. Efterat han nu og 
lidt efter lidt havde componeret en comiſt Opera, la 
finta giardiniera, to ſtore Meffer, en Serenata, il 

ré pastora, og i Paris, hvorhen han var faldet anden 
Gang, en ſtor Symfonie for den derværende: Concert 
spirituel, gif han i fit 24de Aar til Wien, hvor han 
traadde i keiſerlig Tjenefte. Han opfyldte de ſtore Fors 
ventninger, fom hans beundringsværdige og tidligt uds 
viklede Genie havde berettiget det hele muſikalſke Publi- 
kum til, paa det Fuldkomneſte og blev, med faa Ord, (in 
og man tør vel næften antage, Fremtidens Yndlingscom⸗ 
poniſt. Ingen Forſker af den menneſkelige Natur vil 
undre ſig over, om en ſtor Kunſtner ei tillige kan viſe ſig 
lige (tor i alle andre Kunſter og Videnſtaber. Man 
Har derfor ubilligen bebrejder Mozart hans Mangel pas 
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al anden Videnſkab uden for hans Kunſt. Ligeſom dens 
ne ſjeldne Aand alecede tidlig blev Mand i ſin Kunſt, 
faaledes blev han derimod ſtedſe Barn i alle gvrige For— 
hold af det menneſtelige Liv. Han lærte aldrig at fyre 
fig felv ; for huuslig Orden, for rigtig Brug af Penge, 
for Maadehold og fornuftig Valg i Nydelſe havde han 
ingen Sands. — Men dette ftedfe adſpredte, ftedfe i fig 
felv tilbagetrukne Menneſte fyntes at blive et gandſte ans 
det, et højere Væfen, ſaaſnart han fatte fig til Claveret. 
Da vaftes hans Aand, og hans Opmarkſomhed rettede fig 
udeelt paa denne ene Gjenſtand, for hvilken Gan var 
født, paa Tonernes Harmonie. Muſikken udgjorde faa 
meget hans Livs Hovedforretning, at han i egentlig 
Forſtand aldrig foretog fig noget uden det middelbart 
eller umiddelbart ftod i.Forbindelfe med famme. Ved 
Spiisningen fpillede han endog, fom om han havde et 
Claveer for fig. med Hænderne paa Bordet, og kom derved 
ud af Stand til at fEjere fir Kjod i Stykker, hvilket hang 
Kone almindeligt forrettede for ham. Han fvillede dog 
allerhelſt om Natten og til den tidligfte Morgen, naar 
man ei med Magt bragte ham fra Claveret. Sædvans 
ligt componerede han fra Klokken fer eller fyv om Mor⸗ 
genen til Kl. 10 og for det mefte i Sengen; fiden coms 

ponerede han ei mere hele Dagen, uden det var noget, ſom 
haſtede meget. Foruden Muſikken fyntes han fun endnu 
at have een LidenfÉab, af fpile Billard, fom han gjorde 
med den hoieſte Intereſſe. Hvad hans Legemsdannelſe 
angaaer, faa udmærfede han fig et ved noget Fordeelag⸗ 
tigt; han var lille, mager, bleeg og forraadede Intet 
Overordentligt ifin Phyſiognomie. — Han componere⸗ 
de ſin Idomeneo, Ré di Cretai Minden 1780. Om 

Bortforelſen af Serailet, fom opførtes 1732 i Wien, 
ſagde Joſeph 2den til Mozart: „denne Muſik er for 
ſtjon for vore ren; dog er der forfærdeligt mange Nos 
der i den.” „Netop faa mange fom der behøves,” fvas 
rede Kunſtneren. Det meeft udmarkede og almindeligeBis 
fald erholdt Figaros Giftermaal, der blev opfort i Prag 
1787 ben hele Vinter. Der componerede Mozart fams 
me Vinter ſin Don Juan, der fandt endnu mere Bifald 
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der end Figaros Giftermaal. Ikke deſtomindre fandt 

man et nogen Smag i denne Muſik i Wien ved de forſte 

Foreſtillinger, ſtſondt Haydn ved denne Leilighed ers 

kjendte Mozart for den førfte af de da levende Comyonis 
ſier. Efterat han endnu s 790 havde componeret Cosi 
Fan tutte og under den Sygdom, der medførte hans 
Død, 1791 Tryllefløiten, La clemenza di Tito og 

det berømte Requiem, døde han den ste Dec. 17921 
fit 36te, Yar. Ogfaai Inſtrumental⸗Comppoſitioner vil 
Mozart blive alle Nationers og Tiders Monſter. Mo⸗ 
garts Requiem havde efrer den almindelige Fortelling 
følgende Oprindelſe: En Dag kommer en Ubekjendt til 
ham og beder ham om Compoſitionen til en Sjelemeſſe, 
hvorfor Mozart ſelv ſtal beſte mme Priſen. Denne fors 
drer 100, efter Andre 200 Dukater; men vil ei binde 
ſigktil nogen Tid for at give Arbeidet den ſtorſt mulige 
Fuldkommenhed. Ikke deſtomindre betaler Budet den 
forlangte Priis forud ag lover ved Verkets Aflevering af 
udbetafe endnu en betydelig Sum og fomme igjen efter 
nogle Maaneder. Imidlereid erholder Mozart det hæs 
derlige Hverv for Kroningen i Prag at ſtrive La cle- 
menza di Tito og er netop i Begreb med at ftige i Vog⸗ 
nen for af begive fig didben, da hiint Bud kommer og 
erindrer ham om Requiem, Mozart undfEvlder fig 
og lover ftrar efter fin Tilbagekomſt fra Prag at gaae til 
Arbeidet og da et lade fig forfiyrre af noget i ſammes 
Fuldforelſe. Buddet gaaer bort. Mozart begynder 
efter fin Tifbagefomft frå Prag Sjelemeſſens Com⸗ 
pofition med en Enthuſiasmus, en Intereſſe, ſom 
Intet af hans andre VWærfer havde indgydet ham, 
faa at hans Kone troer at maatte befrygte Alt for 
hans desuden fygelige Sundhedstilſtand af en faa uſed⸗ 
vanlig Anftrængelfe; ja Mozart yttrer engang med Taar 

rev i Hinene, at han fætter dette Requiem for fig felv. 
Hans Kone frariver ham Partituret og giver ham det 
fun igien paa hans indſtendige Bøn og efter tilfønelas 
dende gienoprettet Sundhed. Mozart fuldfører fir Ar⸗ 
beid paa lidet nær, falder tilbage til fin forrige Tung⸗ 
find, bliver ftedfe fygere og døer den ste Dec. 1792. 
Strax efter hans Død kommer det bevidſte Bud, forlans 
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ger Varket og erholder det ufuldendte ſom det er.· Suͤß⸗ 
maver ſkal fiden have tilſat de Inſtrumenter, ſom feilede 
og indrettet Verket ſaaledes, ſom vi nu have det trykt. 
Dette er Oprindelſen til dette Verk, hvilken dog fortal⸗ 
les paa forffiellig Maade. Naar man betragter hang 
Livs forte Varighed og Antallet af de fuldendte Mefterr 
værfer, han har leveret, faa Fan man et affoide fig fra 
den inderligfte, dybefte Klage over hang faa tidlige Død, 
faa meget mindre fom man nødvendigt maa fpørge fig, 
om Mozart ei, ved et længere Liv havde leveret endnu 
genialere Verker. Jovrigt vil Mozart ei drøftes eller 
forklares, men fun nydes; han er et Under, ſom ene 
tilhørende Anelfen og Følelfen, et maa berøres af nogen 
Forftand. Hans Don Juan er den Nogel, hvormed 
Mozart har aabnet fig Berommelſens Tempel for Evigs 
heden, et Vært, hvori alf ev udtømt, hvad Menneſtets 
Sial aner og føler i fin dybeſte Dybhed, hvoraf Verdens 
evige Aand meddeler os Puſt af Troe, Kierlighed og 
Haab, et Vær, der felv i fin fædelige Tendens bliver 
til en. Dommedag for al Ryggesloshed, til hvis Sams 
vittighed Baſunen (Muſikken ved Mandens Aabenbaring) 
taler i ſtrakkelige alt nedtordnende Toner: Saaledes er 
Mozart, der med Shakeſpeare og Cervantes give Be⸗ 
viis paa, at virkeligt geniale Varker ei ere underkaſtede 
nogen Tid eller nogen Mode, men fEabte for Evigheden 
pg ville vare faa længe, fom Nordens nuværende Dans 

nelfe ei lider nogen Revolution eller fuldkommen Om⸗ 
ſtabning 

Mucius Scavola, egentligt Cajus Mucius Cor⸗ 
dus, en ædel Romer fra Republikens forſte Tider, der 
reddede fit Fedrenelands neppe grundede Frihed ved en 
driftig Handling. Porſena, Ctruffernes Konge i Clus 
ſium, belejrede Rom og man [ged alerede her Mangel 
paa de førfte Sornødenheder, da Mucius, uvillig over, 
at den unge Republik fEulde bøje Nakken under en Ty⸗ 
rang Aag, bad det romerffe Senat om Tilladelfs at 
turde begive fig til den fiendtlige Leier. J den Henſigt 
"at dræbe Kongen bevæbnede han fig med en Dolk. Lyk⸗ 
keligt kom han til Kongens Telt, hvor der netop dengang 
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uddeeltes Sold; men iſtedet for Kongen dræbte han dens 
nes Skriver Vagten greeb ham; da talte han med 
uforfærdet Mine til Porſena: „Jeg er en romerſt Bor— 
ger og heder Mucius. Som Fiende har jeg villet myrde 
Kongen vor Fiende, og faa meget Mod jeg havde til 
MMovrder, fan meget bar jeg og til Ogden. Jeg er et 
den enefte, der har fattet dette Anſlag imod dig; et 
ſtort Antal romerſke Ynglinge vil føge at nage ſamme 
Berømmelfe, En ſaadan Krig forkynder Roms Unge 
dom dig“. Vred og forfærdet truede Kongen at lade ham 
kaſte i Ilden, Hvis han ei opdagede hvilke Anſlag der var 
i Giære imod ham. Men Muciué fvareden „For at du 
fan fee, hvor lidet de agte Legemsſmerter, der tragte 
efter Berømmelfe, faa fee hvad, jeg gigør !'” Og med 
diſſe Ord ſtak han Haanden ind ien paa Alteret ſtagende 
Pande fuld af gloende Kul. Porſena lod ham voldſomt 
tage bort. „Gaae herfra, ſagde Kongen til ham, du 
ſom har handlet mere fiendtligt imod dig ſelv end imod 
mig. Jea vilde belønnet dig, hvis die Mod havde viiſt 
fig for mit Fædreneland. men nu ffjænfer jeg dig Fris 
heden og lader dig gane,” Nu erklærede Mucius ham 
ligefom af Taknemmelighed, at tre hundrede Ynglinge 
havde ſammenſvoret fig for ar myrde ham. „Mig, fagde 
han, har Loddet fruffer førf. De ovrige ville komme 
efterſom Loddet treffer dem, indtil en gunftig Skiebne 
overleverer dig til een.“ Skrakket ved diſſe Ord ophæs 
vede Porſena Beleiringen og ſluttede Fred. Mucius, 
ſom, fordi han blot kunde bruge den venſtre Haand, fik 
Tilnavnet Scæevola, belønnedes af Senatet meder Stykke 
Land og en Wresſtotte. 

Mufti, Stormufti (hos Tyrkerne ogſaa falde 
Sheikh⸗Ulislam I: Hovedet for de Udvalgte) er i Tyrs 
fiet Religionens og Lovenes Overhoved og i Rangen den 
nærmefte efter Storveziren. Han nyder endog Åresbes 
viisninger af Sultanen, fom denne ei faner. Hans 
Valg er ene og alene afhængigt af Keiſeren; faa flænge 
han er i fin Poft, fan han ei, ſom de andre Statstje— 
mere ſordommes til Døden. Keiſeren fan fun affærte 

I 
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ham, dog fan hans Formue derved ei confiſkeres. Muf—⸗ 
ti bliver ſom Koranens Fortolfer tagen paa Raad ved 
alle Retshandlinger, ifær i Criminalſager, og "overhus 
vedet wed alle vigtige . Anliggender, og tilkjendegiver 
fædvanligt fin Mening gandſee fort og uden at tilfoie 
Beſtemmelſesgrundene. J betænfelige Tilfælde tægger 
han endnu, fil: „Gud veed, hvad der ev bedre.“ S$- 
Underſkriften falder han fig Guds fattige Slave, Et 
ſaadant ſteiftligt Udſagn heder Fetfah; og deraf Mufti 
felv Sahibi Fetive 3: Herre over Dommene, og hang 
Secreteer Fetfah-Emini. Denne gager ham til Haande, 
opſetter endog Dommen i Sager, hvorom Mufti felv ei 
bekymrer fig, og forelægger ham blot famme til Under⸗ 
ſkrift. Muftis faſtſatte Indkomſter beløbe fig dagligt 
til 2000 Aſper. Men, da han har mange Pladſer at 
befætte ved de keiſerlige Moſcheer og har at gjøre med 
alle de Lovkloges Befordringer, faa tilflyvde ham endnu 
betydelige Accidenſer. Iſtore Steder er en Undermufti, 
der ei faner fin Poſt af ——— uden betydelige Soter ; 
ringer. 

Muggendorf, en Flakke i en dyb Dal ved Wie⸗ 
font i Fyrſtendommet Bayreuth, Amter Streitberg, fra 
1804 hørende til Bamberg. Dette Sted er markver⸗ 
diget formedelft de mange Huler, der findes i de rundet 

omkring liggende Bjerge. Den ſtjonneſte og ſtorſte er 
den ſom en Kirke hvælvede og med Figurer af Stalaktit 
beſatte Roſenmuͤllers Hule; men den for Naturforſke⸗ 
ren mærfværdigfteer Gailenreuther Zoolithulen med bes 
fværlige og farlige Yndgange: Den indeholder i dybe 
Klippegange ſtore Maſſer af halvforhærdet Leer og i fame 
me. en uendelig Mængde ſtore, os tildeels ubefjendte 
Dyrknogler. — Koͤppel, Rofenmåller og Goldfuß ha⸗ 
ve leveret Beſkrivelſer over diſſe Huler. 

Muhamed eller Mohamed ogſaa Mahomet med 
Tilnavnet Abulcaſem, varen Søn of Abdallah og Ani⸗ 
nah af den eldſte gamle arabiſke Fyrſteſtamme Koreiſch. 
Han blev fodt ved Mecca, hvor hans Zarfader Abdal 
Motalleb var Beſtytter af den hellige Kaaba, ved Aar 
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580 efter Chr., efter Moslemins Paaſtand den 21de 
Niſon eller Rabi (April) i en Periode, der overordente 
ligt begunſtigede Stiftelfen af en nye Religion i Orien⸗ 
fen. Den orientalſke Chriftenhed var nemlig netop dens 
gang geraadet i en frygtelig Gjering ved Striden om de 
tre Capitler og Monophyſit-Feiden, den førfte Chriftens 
doms Simpelhed var aldeles udartet og Munfevæfes 

net i uopholdelig Fremſtriden. Jøderne ſyſſelſatte fig for 
Størfedelen med hine taabelige Grublerier i Miſchna og 
Gemara, hvoraf Talmud opkom; og blande Muha— 
meds Stammefolk vovede den blodgjerrige, efter ftedfe 
nye Menneſteofre torſtende Overtroe den fidfte Kamp med 
det i Arabien opgaaende Lys. Endnu mere forvirret 
faae der ud i den politiſte Verden; de. Redſter, der bes 
fmittede den berømte Juſtinians Regjering, havde ryſtet 
det øftlige Romerrige i dets Grundvold; i Perſien Fjæme 
pede Zerduſchts (Zoroaſters) Tilhængere med. Munfevers 
denens chriſtelige Apoſtler; og i Arabien forberedede det 
gamle heftige Fiendſtab mellem Koreiſchiter og Haſchemi⸗ 
ter, faavelfom en langvarig Krig mellem de frie Stam— 
mer og Cmiren af Jemen, den nære Revolution. Muha— 
med, der var begavet med hiin fyrige Indbildningskraft, 
der er Araberne egen, og fom endnu forhøiedes i et med 
betydende. Naturunder opfyldt Land, opfattede lettelig 
Den TanÉe, at giore Brug af hine Omftændigbeder, for ag 
hæve fir Felk og fig felv ved en politiſt-religiss Reform 
til Orientens Herrer. Som alle hans Stammes Meds 
[emmer havde han opoffret fig Krigen og Handelen og 
Abutaleb, hans Morfader havde tidligt bragt ham ſom 
Factor i Tjenefte hos Emir Abu Halats rige Enke. Han 
foreftod med Flid dette ſtore Handelshuſes vidtløftige 
Forretninger, førte Caravanerne til Syrien, Jemen og 
felv til Perſien, fane og iagttog, drømte og opførte Luft⸗ 
flotte og ophidſede ved ſtille Grublen fin virfjomme Phan 
taſie i Bjerget Herocs ſtumle Hule ei langt fra. Mecca, 
iftedet for hjemme at udhvile fig efter de møifommelige 
Reiſer. Det er fandfynligt at Muhamed erholde til» 
ſtrekkelig Kundffab om hvad man dengang kaldte Chris 
ſtendom af en neſtorianſt Abbed + Kloſteret Abdol Kaifi 
i Baſra; at han traf paa jødiffe Rabbiner, ifær i Aden, 
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og ligeledes lærte at Ejende deres Foreſtillinger, og at 
han af denne Blanding af chriſtelige, gammeljødife og 
nationale Stammereligionsideer ſammenſatte Billedet 
af Islam eller fin Religion i fin Hjierne; og denne ſom 
den enefte fande holdt han det for Pligt at paatvinae 
førft fin Statnme,. dernæff Nabofolkene og endeligt hele 
Orienten Traditionen nævneren chriſtelig Munk Nes 
ftor og en jødif Rabbi Warada Ebn Nawſal, ſom Mu— 
hameds Medbjelpere. Ved ægte hiftoriæ Critik er dog 
hidtil Intet afgjort herom, men ſandſynligt bliver det 
at Muhamed tidligt har havt Medhſelpere, der forſtode 
at ſkrive og nedſkrive den overordentlige Fylde af bang 
Begeiftringer, hans Digtninger, hans rapſodiſt fams 
menkaſtede Yttringer om de Chriſtnes, Isdernes og hang 
egen Troe. Af flige Rhapſodier (Surer) er i det minde 
fte Koranen fremfommen, hvilfen ei Muhamed ſelo, 
men hans Efterfolger Califen Abubekr ſamlede. Wed 
Giftermaal med Abu Halats rige Enke Cadiga (Cadi⸗ 
ſcha), ſom af taknemmelig Kjerlighed overgav ham 
Haand og Formue, var Muhamed bleven den rigeſte og 
megtigſte Emir af Stammen Koreiſch i Mecca, J Pers 

ſien, Jemen og Alexandrien, havde han alerede indleder 
Forbindelſer, og nu forſt, da han var modnet til Mand, 
omfattede hans Aand det Helé i den driftige Plan, hvor⸗ 
øver han faa længe havde ruger. Saaledes. fremtraadde 
han i Mecca fom en nye Læres Prophet, hvilken aldeles 
fulde fortrænge den blodige Afgudédyrtelfe, Men med 
denne Afgudsdyrkelſe forbandtes fra ældgamle Tider polis 
tiffe Ideer, og den mægtige Koreiſch⸗ Stammes Herres 
dom, der i Aarhundreder glimrede ſom Bevogter af 
den hellige Kaaba, tog Skat af Pillegrimene og havde 
den meeft afgjorde Yndflydelfe paa de Stammers Fores 

tagender, der kom til Kaaba. Muhamed blev derfor af 
fine egne Srammeforvandre udraabt og forfulgt fom en 
raſende Sværmer og ftrafværdig Oprører mod den gamle 
Forfatnings Helligdom, faa at han maatte tage fin Til⸗ 
fluge til Modpartiet, (Haſchemiterne). Dette beſtyttede 
ham virkeligt; Partiegaanden opflammedes mægtigere, - 
og hos de flefte maatte det gielde før Religionsiver, hvad 
ber egentligt fun var politiſt Egennytte. Muhamed 
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ſelv prakede uden Frygt, med den Forſikkring at føres 
drage guddommelige Aabenbaringer, elfer ſendte fine Tile 

" hængere til Folkets Forfamlinger ved Kaaba for der at 
forelæfe Surerne, ſom Allahs Aand. fEulde have indblaſt 
Propheten. Hans Partie verte — thi Araberen yn⸗ 
der Digtning — og hos mange Tufinde gialdt Loſenet: 

kun Allah er Gud og Muhamed fans Prophet! Yødere 
ne ber i Arabien levede under den ſtorſte Undertrykkelſe, 
havde han lover Lettelfe, ja endog Deektagelſe i hans 
Herlighed, hvis de underſtsttede ham. Naturligt fandt 
han altſaa mange Tilhængere iblandt dem; desuagtet 
var Koreiſchiternes Indflydelfe i Mecca endnu ſaa ſtor 
at Propheten, Mar 622 efter Chr., faae fig nødt til åt 
flygte til Medina. Denne Flugt falde Muhamedanerne 
Hegira (Hedſchra) og beſtemme derefter deres Tid, 
Mange af hans Tilhængere fulgte ham, og nu forſt 
fundgjorde han fit Forehavende at indføre den ſande Res 
ligion ved Vaabenmagt, i det han overgav. fin Onkel 
Hamza den ftore Standart og udfendte ham til Krig 
imod Koreiſchiterne. Efter mange og blodige Fægtnine 
ger, hvori for det mefte hans Tilhengeres religiøfe Far 
natis mus ſeirede, bemægtigede han fig i Hegiras $de 
Aar Staden Mecca og døde tre Mar efter i Medina. 
Upartiſt at bedømme den Band, ſom bevirkede Orien— 
tens meeſt følgerige Revolution, er yderſt vanſkeligt, 
thi hans Levnet og hans Bedrifter ere af Moslemin gjen— 
nemvævede med en utallig Mængde Fabler, hvorimod 

" Middelalderens chriſtelige Skribentere ei have taget é 
Betenkning at opfinde eller efrerfige en Mængde lsgnag⸗ 
tige Beſkyldninger mod Islams forhadte Stifter: Om 
han felv ærligt-troede hvad han foredrog fom guddommes 
lig Aabenbaring, er et Spørgsmaal, der er vanſteligt 
at beſvare. Sandſynligſt holder man ham for en religiss 
Sværmer, der anfaae fig for virkeligt inſpireret af Guds 
dommen, men dog ei derved blev fan aldeles fordlindet, 
at han overſaae Midlerne, hvorved han funde gjøre fin 
Lære behagelig for Folket og ſikkre fit Herredomme over 
Gemutterne. Deraf Digtningerne om hans Samtale 
med Engelen Gabriel; deraf hang —— Reiſe igjen⸗ 

X 
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mom de fyv Himie, deraf hans Eftergivenhed mod et 
ſandſeligt Folks Tilbøieligheder. Den førfte Grundſet— 
ning i hans Lærefnftem war og blev dog: Kun een, er 
Gud (Ha) og. Muhamed hans Prophet. Derfor" ans 
fane han tillige Moſes og Chriſtus ſom Korverdenené af 
Gud ſendte Lærere og angreb aldeles ikke Troværdigbeden i 
det gamle Jodedoms og Chriſtendoms hellige Hiſtorier 
oa Aabenbaringer. Dit Paradtis, ſom han lovede de tros 
ende Moslemin, var intet uden en ſandſelig Gjædesbhima 
mel, han anede maaſtee felv ingen anden. "Hans Mos 
ral var ſammenſat af den gammeljødiffe og chriſtelige 
Troe. Tilbedelſe af Aab, ſom den eneſte Sud, ubrødelig 
Lydighed imod Prophetens Bud, Velgjørenhed mod de 
Fattige, Renlighed og, Afholdenhed fra forbudne Nys 
delſer, Tapperhed og Standhaftighed for Guds Sag 
indtil Døden og fuldkommen Hengivenhed i en nafven⸗ 
delig Skjebne ere Hovedcapitlerne i hans Lære. "Paa 
Ceremonier, Faſter og Skikke maatte det i en ſaadan 
Religion for er ſandſeligt Folk ei feile; men Befalingen 
om Valfarter til Mecca og Medina var uſtridigt en po: 
Lin fe Forholdscegel for at hellige Islams Stammefæde 
for ſtedſe og varigen ſitkre Arabiens politi sreligiøre 
Ssetydenbed. Een af Hovedaarſagerne til hans Leres og 
Herredoms hurtige og voldſomme Ubbredelſe laae viſt 
nok i Magten, da alle, der et godvilligen vilde underka— 
ſte fig ſamme, bleve tvungne med Sværdet. At han 
ffal have indbildte fin førfte Kone, at de Anfald han havs 
de af den faldende Syge vare Henrykkelſer i Maradiis, 
fynes blot at være Opdigtelfer af hans chriſtne Modftans 
dere før at vekke Foragt for ham. Viſt er der, at han 
ſelv aabenhjertig erklerede han gjorde ingen Under; als 
liasvel tiſſtreve hans Difcivle ham de allerurimeligſte 
Mirakler f. Cr. at Endeel af Maanen var falden i hans 
Wrme og at han igjen kaſtede den fil Himmelen; at der 
dryopede Vand af hans Fingre; at Stene, Træer og - 
Dyr have lydeligt erkleret 5am for Guds fande Prophet 
26 — Dydig iſchriſtelig Forſtand var Muhamed aldeles 
ikke; thihan præfede fun Toleranfe, hvor man undere 
£aftede fig ham, men Død og Ødelæggelfe, hvor man 

greb fil Vaaben imod ham, Han var derhos Vellyſt⸗ 
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ning i hoi Grad, da han ei alene havde 15 Huſtruer og 
Medhuſtruer men ogfaa var uforffammet nok til at paa⸗ 
fane: Gud havde forbudet Blodſtkam for alle andre 
Menneſker, men tilladt fam den af færdeles Maade. 
Muhamedanerne vife Propheten og aft hvad der faaer i 
fiernefte Forbindelfe med ham den hoieſte Wrefrygt. 
Saaledes er f. Er. Loftet i Moſcheen i Mecca, der hvert 
Aar fornyes, en Sjenftand for den helligſte Tilbedelſe; 
den Kameel, ſom hærer Koranen til Kaaba, tilbedes 
fom et helligt Dyr; og i Egnen af: Mecca gives en utal= 
lig Mængde Duer, der. ei engang bortjages fra Frugtere 
ne, endnu mindre maa dræbes, fordi de figes af nedſtam⸗ 
me fra den Due, der nærmede fig Prophetens Øre! In—⸗ 
gen uden den lettroende Møbel troer imidlertid af Muha— 
meds Ligkiſte hænger i Luffen. Muhamed ligger begra⸗ 
ven i Medina, hvor han døbte, og ei, i et helligt Capel 
indſluttet Urne, foreftiler hans Gravminde, ſom ev 
omgivet med et Jerngitterverk, hvortil Ingen maa 
komme. " Saaledes ev og Muhameds ſaakaldte Teſta— 
ment intet uden en forfalſtet Sfrergjørelfe fra ſenere Tis 
der; og det gif med Muhameds Lære fom med Chriſten— 
dommens, den. blev en frugtbar Moder til mange Secter, 
der gienſidigt beftrede hverandre, og blandt hvilke Sons 

niter og Schiiter fom de fortrinligſte endnu vedligeholde 
det heftigſte Religionshad mellem Tyrker og Perſer. 
Muhameds Lerdomme og Bud findes i Koranen, i det 
høie, prægtige Udtryk, der fvarede til hang verſonlige og 
nationale Tenkemaade. De vare blandede af Landets 
gamle Religion, Jødes og Chriſtendommen, dog med Udes 
ladelſe af alle almindelige Foreſtillinger og med Forkaſtelſe 
af alle: ſaadanne Zoreftillinger og Skikke, der igjen kunde 
lede til Afgudsdyrkelſe, eller være Prophetens Fordrin— 
ger imod. Muhameds Efterfolger, den forſte Salif 
Abubekr ſamlede hans rhapſodiſte Lerdomme i Koranen 
og bidrog ſaavelſom detre følgende Kalifer til at udbrede 
faavel Muhameds Lære, ſom Arabernes Herredomme. 

Muhamed aden, tyrkiſt Sultan, med Tilnav⸗ 
uet Bujuk, den ftore, var født i Adrianopel 1430 og 
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fulate fin. Fader Amurath II 1451. Han beſluttede 
ſtrax en Krig imod Grekerne og viſte fig 1453 for Cone 
ftantinopel, ſom Han begyndte ac beleire, til Lands med 
en talrig Hær og til Vands med 300 Galeier og 200 
ſmage Fartøier. De Beleirede havde trukket ſterke Jerns 

kjeder for Havnen 09 forfvarede fig tappert og med For 
deel. Men, da Muhamed, ei uden ſtore Anſtrengelſer 
fod bringe Endeel af fn Flaade over Land ind i Havnen 
og tillige fod flaae en Skibsbroe og beſette med Kanoner, 
maatte Grakernes Tapperhed bukke under. Keiſeren 
Conſtantinus Dragaſes faldt med Vaafen i Randen, og 
Tyrkerne trængte-ind i Staden, De tøilestøfe Seiers 
herrer overlode fig til alle Afſktyeligheder og, Udfvæveljere 
Under P yndringen bragte man en ung Fyrſtinde ved 
Navn Irene for Muhamed. Uden af agte paa den 
Ulykkeliges Taarer og Uſtyld over[sd han ſig fre Daae i 
hendes Arme til den meeſt raae Sandſeligheds Udſve⸗ 
velſer. Utilfredſe knurrede Janitſchaärerne, og en Vezir 
vovede endog at gjøre ham Bebreidelſer derover. Sttax 
lod Muhamed hente den Fangne greb hende i Haarene 
og myrdede hende for deres Pine med de Ord: „Saaledes 
behandler Muhamed Kjerligheden.“ Endeligt børte 
Seierherren Naturens Stemme, gjorde Ende paa 
Blodbadet, gay de Fangne igjen deres Frihed og lod 
Keiſeren begrave med den Praat, der tilfom hans Kang. 
Han holdt et triumpherende Indtog i Staden, uddeelte 
rige Foreringer blandt Seierherrerne og de Overvundne, 
tilſtod begge Parter frie Religionsovelſe, indſatte endog 
en gvæfe Patriarch og gjorde Conſtantinopel til'fit Riges 
Hovedſtad. Denne Sfad blev under ham een af de 
meeſt blomſtrende i Verden. For at fortfætte ſine Eros 

bringer ſendte Muhamed ſin ſeierrige Hær imod Scan⸗ 
derbeg, Regent i Abanien, ber overvandt den i adſkilli— 

ge Slag. En anden Hær under hans Anforſel trængte 
frem til Donau og beleirede Belgrad; men den beremte 
Hunniades tvang ham til at træffe fig tilbage. Denne 
ftore Ungarers Død oplivede Muhameds Haab paa nye. 
Han bemægtigede fig 1458 Corinth, gjorde fig Pelopon⸗ 
nes ſkatſkyldigt og indtog 17561 Trapezunt og den Deel 
af Cappadocien, der var afhængig af de greſke Keiferes 
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Muhamed vifte fig nu paa det forte Hav og vilde indtage 
-Caffa, det forrige Theodoſia. Venetlanerne dreve ha 
modigen tilbage, Den forbitterede Sultan fvor alle. 
Chriſtne Undergang og ſagde, da han hørte om den vene⸗ 
tianffe Doges Formeælfing' med det adriatiffe Hav, at 
han ſnart vilde ſende ham til Havets Afgtund for der at 
holde fin Formeling. For at udføre fir Plan angreb 
han 1470 Øen Negropont, erobrede Hovedſtaden Chal⸗ 
cig, [od den plyndre ng lod Gouverneuren Paolo Erizzo, 
fom han havde lovet Skaanſel, gſennemſauge. Ti War 
derpaa vifte han fig med en ſtor Flaade for Rhodus. Jos 
hannitevriddernes Tapperhed og deres Stormeſter, Pers 
ter DAubuſſons Standhaftighed, tvang Tyrkerne med 
ſtort Tad af Menneſter og Skibe at træffe fig tilbage. 
For atihevne fig overfalde Tyrkerne Otranko i Calabri⸗ 
en, toge det efter 17 Dages Beleiring oq opoffrede 12000 
Syntvaanere til deres Raſerie, blandt hvilke Gouverneu— 
ren og Biffoppen befandt fig. | Italien ſtielvede: Mu—⸗ 
hamed udruftede en nye Hær mod dette —— men maat⸗ 
fe vende fine Vaaben mod Perfion, da Døden: 1481 
gjorde Ende pan hang Bedrifter. Han havde i en Res 
90 af 30 Aar omſtyrtet to Keiſerihroner. erobret 
tolv Kongeriger og meer end 200 Steder. Paa fin 
Grav havde han befalet af ſette de Ord: „Jeg vilde inde 
tage Rhodus og erobre Italien;“ ſandſynligt for at inde 
fEjerpe fine Efterfølgere diſſe Landes Erobring. … Avis 
InÉfelige Egenffaber, omfattende Wegierrighed, bes 
ſtemt Mod og heldigt Udfald gjøre en ſtor Tytſtte, og 
derimod umenneſtelig Gruſemhede, ſtjendig Trolpébhed 
on Trodg for alle Love danne Tyrannen, faa maa man 
tilſtaae at Muhamed var begge Dele, Han ralte Gréeſt, 
Arabiſk og Pei fife, forſtod Latin, tegnede cg malede, 
havde Kundſkab i Geographie og Mathematik og var 
bekjendt med Oldtidens ſtore Mænds Hiſtorio. Korteli— 
gen, man kunne have ſammenlignet ham med de meeſt op— 
hoiede Helte, hvis ei hans Gruſomheder havde beſmittet 
hans Berommelſe. Politiken ſtandſede undertiden hans 
Characteers Voldſomhed og Barbarie, men fun aft 
for ofte blev han henreven af den; dog ere ei alle de Be— 
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r finder, man hat om hans umenneſt cligheder fuld⸗ 
koͤmnmen paalidelige. 

Muhamed 3die, tyrkiſt Sultan, ———— 
efter fin Fader i Aaret 1595 og begyndte fin Regjering 
Dermed, at han fod 19 af fine Brødre gvæle og drukne 
10 af fin Faders Konér, ſom han holdt for frugtſomme⸗ 
lige. Denne tappre Barbar forfvarede Siebenbuͤrgen 
imod Rudolph 2den og vifte; fig perſonligt i Ungarn t 
Spidſen af 200000 Mand. Agria havde overgivet fig 
til ham ved Capitulacion, dog blev den uddragende Beſet⸗ 
ning nedfablet,  Opbragt over denne Troeløshed lod Mus 
hamed halshugge Janitſcharaggen fom havde giver Tillae 
delſe dertil. Erkehertug Maximilian, Keiſer Rudolphs 
Brodet, marſcherede imod ham, tog hang Artillerie, 
dræbte 12000 Mand og vilde have erholfet en fuldfoms 
men Seier, hvis ei Muhamed, ſom ved de italienſke 
Apoſtater havde faaet at vide, af Seierherrerne ſyſſel⸗ 
ſatte ſig Plyndring, havde fornyet Kampen og frae 
revet dem Seieren (1 596). De følgende Aar vare mins 
Dre heldige for ham. Hang Armeer bleve fordrevne fra 
Øorvrelingarn, Moldau, Wallakiet og Siebenbürgen. 
Muhamed bad om Fred, hvilfer blev ham afſlaget. For 
af abfprebe fig under denne Modgang overflod han fig i 
ſit Serail til en beſtandig Sandſeruus, uden af enten 
udvortes eller indvortes Krige kunde vakke ham deraf. 
For af alſedsſtille Janitſcharerne, ſom knurrede herover, 
gav han ſine bedſte Venner til Priis for deres Raſerie og 
forviſte ſin Moder, ſom man anſage for Anſtifterſte af 
alle Uheld. Han ſelv døde af Peſten 1603 i en Alder 
af 39 Aar efterat han havde ladet fin ke Søn. qvæle 
og dennes Moder drukne. 

Muhamed 4de; fodt 1642, beſteeg SNØDE efter 
fin af Sanitidarecne myrdede Fader Ibrahim 1649. 
Tyrkerne vare behag Krig med Venctianerne. Be— 
gyndelfen af hans Reſſering var glimrende. Storvezi—⸗ 
ven Coproali C&Hiptil), fom ved Haab blev flagen af 
Montecuculi, gjorde aft for for af erobre Candia. 

|| 
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Dette Foretagende ſtandſedes adffillige War formedelſt 
Uroligheder i Serailet og. Krigen i Unzarn, uden år bet 
derfor blev afbrudt. Endelige beleirede Coprogli 1667 
med Eftertryk det af Moroſini, Gentraſcapitain for de 
venetianſke Sgetropper'og Montbrun, Commandant for 
Landtropperne, tappert forſyarede Candia.” De Belcis 
rede, der underſtottedes af Ludvig 14de, ſom ſendte dem 

6 til 7000 Mand til Hjelp under Beaufort og Noailles, 
trodſede i to Par Beleirernes Anſtrengelſer. Endeligt 
maatte de overgive ſig i Sept. 1669. Hertugen af Beau⸗ 
fort var falden ved et Udfald. Coprogli drog ved Co⸗ 
pitulation ind i det Sdelagde Candia. Denne Erobring 
ſtal have koſtet Seierherren 200000 Mand. „Tyrker⸗ 
ne,“ ſiger Volmire, „viſte fig i denne Beleiring de 
Chriſtne overfægne i Krigskunſten. De ſtorſte Kanoner, 

— man nogenſinde ſage i Europa, bleve ſtobte i deres Leier. 
De anlagde allerfsrſt Paralleler i Lobegraveße, en 
Fremgangsmaade, vi have antaget af dem oq" ſom de 
havde lære af en Italiener.“ Denottomanniſke Magts 
Strøm ſtyrtede derpaa (gå over Polen, Muhamed ade 
marſcherede 1672 perſonligt imod Polakkerne, + fratog 
dem Ukraine, Modolien, Volhynien. Staden Kaminiek 
og tilſtod dem Freden fun mod en aarlig Tribut af 20000 
SDaler. Sobirf€i vilde et erkjende et faa haanligt For⸗ 
lig; ban hevnede fin Nation næfte Aar ved den. fiendtlis 
ge Armees fudkomne JWederlag i Egnen ved Choczim. 
De gjentagne Gange ſlagne Tyrker fade fig nu nødte. til 
at give ham en hæderlig Fred 1676... Da Grev Tekeli, 
nogle Aar efter havde bragt Ungarerne til Opſtand imod 
Keiſeren, ſamlede Sultanen til bang Underftøttelfe en 
Her af 140000 Mand under Storveziren Kara Muſta⸗ 
fa. ' Denne trængte frem til Wien, ſom han beleirede 
1683 og med mere Virkſomhed vilde have erobret, So 
bieſkti ff Tid at fomme Wien til Hjelp. Han faftede 
ſig paa Muſtaphas Leier, flog hans Tropper, tvang ham 
fil at lade alt i Stikken, oa ſoge Redning i Flugten med 
Levningerne af ſin Her. Med dette Nederlag begyndte 
den ottomanniſke Magts Forfald.  Kofafferne. der vare 
forenede med Polakkerne, ſloge fort derpaa en tyrkiſt Hæv 
pan 40000 Mand, Aaret 1634 begyndte med enoffenſiv 
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og defenſiv Forbindelſe mod Tyrkerne mellem Seiferen, 
Kongen af Polen og Venetianerne. " Prinds Carl af 
Lothringen, Anfører for de keiſerlige ære, flog tem als 
deleg ved Mohatz 1687," medens den venetianffe Feldt⸗ 
herre Moroſini erobrede Peloponnes,” Janitſcharerne, 
der tilſtreve Sultanens Uvirkſomded alle diſſe Uheld, afs 
fatte ham og ophoiede hans Broder Soliman den 3die 
paa Thvonen. Muhamed, der fane fig overgivet til Les 
diggang og maatte undvære fin Hovedfornoielſe Jagten, 
hentæredes lidt efter lidt og døde Aar 1691. - Denne 
Fheſte manglede hverken Mod eller Aand og Virkſomhed 
og overgik heri mange af fine Forgiengere; hagtet hang 
mistæenkelige Characteer var han heller ikke gruſom. 

Muͤhlberg, en Stad og et Amt i Meiſſen; Star 
den, fom ligger paa Oſtſiden af Etben, hår over 1500 
Indbyggere, ſom leve af Kornavl og ifær af Humleavl. 
Ei langt fra Mühlberq, pag Lochauer-Hede forefaldt et 
Slag 1547, hvori Churfarſt Johan Flederit af. Sach⸗ 
ſen blev tagen til Fange af Keiſer Carl ste — Sach⸗ 
ſen og det ſchmalkaldiſte Forbund). 

Muͤhlhauſen, en fordums frie Rigsſtad i * frugt⸗ 
bar Egn af Thyringen ved Unſtrut. Indbyggerne, hvis 
Antal er over 7000, ere af den lut herſte Religion; 
de ſyſſelſette fig med af forferbige uldne Toier, med Læs 

derarbeide, Uldfarverier og Agerdyrkning; de dvive en 
betydelig andet med Korn, Anis, Hor og det deraf 
ſpundne Garn, Saflor ꝛc. Raadet beſtod fordum af 48 
Perſoner, hvoraf 10 hvert Aar kom til Regimentet. 
J Aaret 1302 fom Staden ſom Skadeslosholdelſe til 
Preuſſen, blev 1807 afftaact og lagdes til Weſtphalen, 
mener nu igjen, forenet med. Preuſſen og ligger i Pros 
vindſen Sachſen. 

Mulatter kaldes i Indien de, ſom have en hvid 
eller Europeer til Fader og en Sort eller Indfodt til 
Moder og omvendt. Spanierne falde dem ligeledes 
Mulatter, ſom have en Sort eller eger til Fader og et 

indianſt Fruentiinmer til Moder og omvendt, ligeledes 
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Born af en Maur eller muhamedanſt Afrikaner fra Bar⸗ 
bariet og en Spanierinde. 

Muͤller (Johannes von) blev fodt i en hæderlig 
Borgerfamilie den 3die San, 1752 i Schafhauſen, hvor. - 
hans Fader var Præftien Filialkirke og Lerer ved den 
latinſte Skole. Hans Moders Fader, en hiſtoriekyndig 
Geiſtlig, ved Navn Johannes Schooz, gav ham forſt den 
Retning, ber hørte stil hans vaafølgende Livs Kald. 
Endnu før ban funde læfe havde ban af denne venfkabe⸗ 
lige Oldings Samtaler lære Hovedbegivenhederne i 
Schweizerhiſtorien, og af ſin Bedſtefader arvede han ſin 
alt omfattende Velvillie, ſin lyſe Synsmaade af Ver⸗ 
den og lidenſtabelige Tilbøielighed til Hiſtorien. Dren⸗ 
ge og Ynlinge af fin Alder ſogte han ei meget. Lege og 
Legemssvelſer finde han ei komme vet afſted med. Hans 
forte Syn og lille fine Figur gjorde ham til Gjenftand 
for hans Kammeraters Spog, medens hang Zorældre og 
Lærere fartede det Fjønnefte Haab af hans Lærebegjerlige 
hed og tidligt vakte Aandskraft. Forreſten godbjertet og 
venlig vandt han Manges Kjerlighed, og uddannede, 
under en jevn gammeldags Opdragelſes Indflydelſe, inde 
vortes fra er Talent, der fandt fun liden Vakkelſe og 
Naring i hans Fædreneftadé lærde Sfoler. Hans Gave 
hurtigt og rigtigt aft nemme, let og med Troſtab behols 
de, ingenioſt af combinere, bevifte han alerede i fit ode 
Aar ved et Forføg, paa egen Haand, at ſtrive Schafhau⸗ 
feng Hiftorie, i Spørgsmaal og Svar paa Huͤbners 
Maneer. Af denne Hiſcoriker havde han fnart lært Epo⸗ 
cherne i Univerſal og Statshiſtorien; Rollin og Boyſen 
faldt ham heldigviis i Henderne for at udfylde Mellem— 
rummene; og de gamle Clasſiker, ſom han hemmeligt 
begyndte at læfe i fit 13de Aar, ſtyldte han Begeiſtring 
for Frihed og ſedelig Storhed, Klarhed og Orden i Ten⸗ 
fen og Kraft i Udtryk; Egenſtaber, hvoraf der alerede 
fremlyſte Spor i hans forſte Skolearbeider. Beſtemt 
til Theologiens Studium gik han 1769 til Goͤttingen, 
hvor Michaelis, Walch, Leg og Miller, i hvis Huus han 
boede, bleve hans Lærere; at blive en Theolog ſom Moss 
heim blev hans Maal; Exegeſe og Kirkehiſtorie bleve 
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—— J hang Diſſertation: Ni- 
"hiv esse rege;Christo Fee Tårje metuendum 1770, 
taler endnir gandffe Swer for det gamle Syſtem, og forſt 
Omgang med Schloͤzer gjorde ham friere før diſſe Lenker 
og vandt ham aldeles for den hiſtoriſte Forſtning. Syns 
lig ev denne Indflydelſe i hans bellam cimbricum 
1772 (paa Tydſt af Dippold 1810), den førfte Prøve, 
ſom Miller, efterat være vendt tilbage til ſin Faders 
Huus, gav paa fine hiſtoriſte Studier, og det tvungne 
Lafint bette Skrift hindrede dog ei Kjendere i at. give 
Forfatteren den tilbøriige Bersmmelſe for Benyttelſen 
af Kilderne og den fortræffelige, Methode. Dengang 
prædifede han ſom Candidat ofte med Sifald og paatog 
fis 1772 Profeſſuret i det græffe Sprog ved Gymnaſiet 
i Schafhauſen. Hans Deeltagelſe i det almindelige 
tydſte Bibliothek, hvori Leſſings Berengar var hans 
førfte Recenfion og Brevvexling med Lerde gjorde ham 
bekſendt med Literaturen, men fine ledige Timer opofs 
vrede han dog ifær de ſchweizerſte Documenter og Annas 
ler. Men den Beflutning, af Ørive fir Fedrenelands 
Hiſtotie kom førft til Modenhed ved den Indflydelſe, 
Car! Vietor von Bonſtetten fik paa hang Aands Gang 
va hang Skjebne. Med denne 7 Har eldre, hoöoiſt elſt⸗ 
værdige Wand fluttede Miller den ode Mat 17731 
Schinznach det beromt blevne VenFabsforbund; Gvors 
vin Efterverdenen har beholoͤt Mindet i en ung Lærds 
Breve til en Ven (udgivne 1802 af Frederife Brun). 
Paa Sonftettens Anbefaling kom Miller i Febr. 1774 
ſom Huuslæerer til Statsraad Tronchin  Calendrini i 
Genf, men han kom ſnart efter, hvor lidet ſmage Børns 
Underviisning paſſede fig til hans Mand, og ban ombyt⸗ 
fede alerede i Marts 1775 Trondjins Huus med en frie 
re Forbindelſe, hvori Frants Kinloch fra Sydecarolina 
drog ham til fælleds Studier. . J Chambeify, et Land» 
huus ved Genferſoen tilbragte ban med denne ligeſtndede 
Yogling det ſykkeligſte ar af fir Liv og ſtiftede et varigt 
Venſtab med ham og- hang Venner i Eugland. Med 

Voltaire og andre Herber af den nyere franføe Literatur. 
blev han dengang perſonligt bekſendt. Da Kinloch i 
Marts 1776 gif tilbage til Nordamerika, tog den ftore 

* 
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MaturforFer Bonnet, der levede i hederlig Rolighed i 
Genthod ved Genferſoen, Maler i ſtt Huus. Styr— 
kende Fodreiſer i Schweiz til og med Bonſtetten afvex— 
lede i Aarene 1777 og 1778 med dette yndige Ophold ien 
Kreds af det fineſte Selſtab. JSommeren 1778 nebgra⸗ 
vede han fig paa Bonſtettens Landgodſer i Rougemont og 
Valeires ĩde Gamle og fuldførte de alerede 71774 begyndte 
Ercerptiraf 74 Kolianter og 24Quartanter af den hallerſte 
Dokumentſamling og af andre Haan ſekrifter til Schweizer⸗ 
hiſtorien. Vinteren kaldte ham igjen til Genf hvor 
han levede hos Generalprocurator Robert Tronchin, en 
erfaren, ſtorttenkende Statemand, og i hvis Omgang 
han erholdt Skatphed i politik Blik og Indſigt i Stats⸗ 
kunſtens Veſen. For af erhverve fig en lille nafhangig 
Formue holdt han hev Forelæsninger øver Univerſalhiſto— 
rien for et Antal unge Mand ifær Englændere, blandt 
hvilke og Underhuſets Taler, Chatles Abhbot befandt ſig. 
Han foredrog den førft ethnographiſt, derpas fyndros 
noſtiſt i det franffe Sprog, omarbeidede den til ſamme 
Maal 1779 i Genf, 1781 i Caffel og 1783 føjen i 
i Genf og ffrev den endelig 1797 paa TydÆ, i hvilfen 
Form den udfom ide tre forſte Bind af hane Varker 

1810 i Wien under Titelen: 24 Båder allgemeiner Ge⸗ 
ſchichten. Hans Tilhoreres Bifald, blandet hvilke de / 

Militære vare ham de kjereſte, fordi Gan blandt dem ſted⸗ 
fe fandt den meeft naturlige Sands. for det die og 
Sande, belønnede ham for dette Arbeid, formi fin ſidſte 
Redaction vel bærer Svor af hiin førfte flygtige Oprins 
Delfe, men tillige Preget af hans, hele Forverdenen 
oplivende Genie, og ægte hiſtoriſt Upartiſthed og Roe, 
fom bedømmer'ethvert Phoenomen i Hiftorien efter Tid, 
Sted og Omſtendigheder. Dog fEulde ef ander ſtorre 
Værf beſtemme hans Vang blandt Hiſtorikerne. Under 
hine Nfverlinger, dev fandt Sted i hans Stilling fra 
Aarene 1774 til 1780, beholdt han dog ſtedſe fit 
Maal, at ſkrive en Schweizerhiſtorie, for Øie. Fra . 

"Den flereaarige Kamp med hans Faders Anmodninger, 
fer endnu ſtedſe tænfte at vinde ham for den geiſtlige 
Stand, og træffe ham tilbage til Schafhauſen, hvoe 
hans Profeffur endnu fod ham aabent, befriedes han ved 
denne altfor omhyggelige og Sønnens indvortes Sald 
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aldeles miskjendende Mands Dod. Dette Aar tilbrag⸗ 
te han Sommeren i Saanenfand, eiudenen ſtjon Frugt 
(die Geſchichte der Landſchaft Saanen i 12te Bind af 
hang Verker) og Vinteren fod Tronchin med Gfentagel⸗ 
fe af Collegiet i Genf og fuldforte imidlertid det førfte 
Bind af SØ! weizerhiſtorien; og, da ban havde gjort 
Genferne den ide. Tienefte ved en Reiſe i deres Repu⸗— 
bliks Forretninger til Solothurn, vendte hen fig til 
Bern, hvor Verket, efter mange ergetlige Stridigheder 
mo Cenſuren, endeligt kom for Lyſet under det falſte 
Forlagsſted Boſton 1730, En bedre Anbefalingsſtrivel⸗ 
ſe kunde han ei faae sk den Reiſe, han nu foretog. fig 
til Berlin. Den bæderlige Modtagelſe Gan fandt hos 
de Lærde og Store i Berlin, hvor han blev næften fer 
Maaneder, udgav fine essais historiques og. havde 
der 12te Februar 1782 en Samtale med Frederik 
2den, var dog ei tilſtrakkelig tilat trøfte ham for hang 
ſtuffede Haab. — J Forventning om en Anſattelſe i Ber⸗ 
liner⸗Akademiet, ſaae han fig: efter fang Solliciteren 
affunden med Tilbudet om et lille Skoleembede, da han 
dog alerede 1773 havde afflaaet det ham paa Nicolais 
pg Merians Anbefaling foreſlagne Rectorat ved det joar 
chimsthalſte Gymnafium. Dertil kom endnu en onds 
fEabsfuid Recenfion i Goͤttinger Anzeigen og vrange 
Domme i Fædvenelander over hans Schweizerhiſtorie. 
J Gleims Arme i Halberſtadt og udmærker af det hertus 
gelige Hof i Braunſchweig fandt han den Troſt, ſom 
hans følende Hierte faa meget behøvede, og modtog un 
uden Betenkning den Ænfættelfe, fom General og Stats⸗ 
miniſter von Schlieffen ſtaffede ham 178 x fom Ørofeffor 
i Hiftorien ved Carolineum i Caſſel. Denne fore His 
ſtoriekſenders Nerhed og Venſtab og hans udmärkede 
Tilføreres Beundring gave hans Studier her ef nyt 
Sopeng. Erugten af hans Optagelſe i Societé des An- 
tiquités i Caffel vare ta i Kde Bind af bane Wærfer trykte 
Afhandlinger: De Pinfluence des anciens sur les 
modernes og Histoire de Vétablissement et de !la 
domination temporelle du scuveram pontife 
dans la denire moitié du 8 siécle, Stedſe tilboi⸗ 
slig til af deltage i offentlige Anſiggender og tåle til 
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Publikum om set, ſom var vigtigt i Politiken, ſom han 
aterede i fine Essais havde gjiort om Genferuroligheder— 
he rvemiftillede hanin Dåvernes Reiſer, et lidet, men 
pan Stof til de vigtigſte Betragtninger ualmindeligen 
rigt Skrift, Hi⸗rarchiet ſom er Bolvark for Stationerne 
mod fryrftelig" Deſpotismus og Preponderans. Dette 
SA forſtaffede hamidet dengang af Keiſer Joſephs 
Reformer —* ſtede Rom og i det catholſte Tydſtland 
fart mange Venter, og en Anfættelje i Rom vilde dens 
gang ſtaaet ham aaben, naar han havde villet opofre den 
pavelige Saade fin Proteſtantismus. Hvor alvorligt 
han meente det med denne ſom med Religionen overhove⸗ 
Der vidne hans Breve fra denne Periode og en Samtale 
med Aglaja ons Chriſtendommen, ſom han ſkrev 
1782. Hans ſamme Aar paafulgte Anfættelfe ſom 
Raad og VENDE DEER ar ſtyldte han Schlieffens Om⸗ 
forg; men, da denne 1783 opgav Bibliothekets Cura⸗ 
tel og Taknemmeligheds Pligt vaa nye traf ham til 
Genf, ophørte hans Forhold i Caffel at behage ham, og 
han fog under et Sommerophold i Genf 1783, fin Af⸗ 
ſkeed for at blive hos Robert Tronchin ſom Forelæfer og 
Selffaber og — ſin Ernie GER —— 
af Kilderne. Saaledes traadde han nu, efter tre Mars 
Fraverelſe, —— og roligere tilbage i de gamle Fors 
hold og ajentog i Genf ſine Forelesninger over Univer⸗ 

ſalhiſtorten. Men jo ſterkere imidlertid Folelſen om 
hans Værd oa Kald var bleven i et offentligt Embede og 
ved ſtigende Celebritet, deſto mere trykkende følte han nu 
det Ubehagelige i fin Stilling, nemlig Tab af Tid i Sel-⸗ 
ſkab og den aldrende, ſygelige Tronchins Luner, der fra 
Maaned fil Masned opfatte Opfyldelſen af fit Løfte at 
ſcette ham en Capital paa Livrente. Muͤller begav fig 
derfor i October i Eenſomhed paa Bonſtettens Gods Bas 
leires, hvor han udarbeidede det forſte Bind af Schweizer⸗ 
hiftorien til en nye Udgave og rykkede raf frem i den ans 
den, for derpaa at fornoie og ſtyrke fig paa Reiſer i 
Sommeren 1785 og tilbringe Vinteren i Bern. Nep⸗ 
pe havde han her vendt fine, her for fir Ophold 
Skyld, holdne Forelæsninger over den gamle Hiſtorie 
med en Afſkeedstale fuld af den varmeſte Patriotismus 

J 
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"(fee Tate Bind af hans Værfer) før Churfyrft Frede⸗ 
rik Carl Joſeph indbød ham til Mainz. Heynes Anber 
faling og Anatomen Sommerings Iver havde bevirket 
dette Kald. Miller afſlog derfor, da ven paſſende faſt 
Anſettelſe i Schweiz endnu et vilde aabne fig for Gam, 
Tilbudet om en Penſion af Berner Adelen, og optraad⸗ 
dei Febr. 1786 ſom Hofraad og Bibliothekar i Mainz, 
hvor han enduu ſamme War iſtandbragte den nye Udgave 
af Schweizerhiſtoriens førfte og andet Bind, og af Chur⸗ 
fyrſten ſtedſe blev trukken mere ind ide offentlige Forret⸗ 
ninger. Herved indviklet i Underhandlingerne om Fyr« 
ſteforbundet, ſogte han at opvarme Gemytterne ved en 
Afhandling i tybſte Muſeum 1786 Zweierlei Freiheit, 
viſte i Darſtellung der deutſchen Fyrſtenbunde 1787 
hvilken Aand, der ſtulde beſſele ſamme og yttrede i Er—⸗ 
wartungen Deutſchlands vom Fuͤrſtenbunde 1788 den 
Xdles Klage over Ruinerne af denne fvage Bygning. 
J diffe anonymt udkomne Sfrifter erkjendte man ſnart 
den ſtatskloge Hiſtorieſtrivers Meſterhaand og Grunden 
til den fjeldne Fortrolighed, hvormed Churfyrſten beæs 
rede ham. Skjondt reformeert Proteftant og Lægmand 
blev han af denne, i Anledning af Dalbergs Valg 1787 
til Coadjutor, beordret til Rom, Vinteren derpaa entle⸗ 
diget fra fin Bibliothekarpoſt og anſat i Cabinetscancelliet; 
i Foraaret 1788 blev han udnævnt til Geheimelegations— 
raad og faa Maaneder efter til Geheime Conferentsraad. 
At han under de mangfoldiafte RHegieringsforretninger, 
for hvis Moiſommelighed Churfyrſtens faderlige Vens 
fEab ei kunde holde ham ſtadeslss, ” fandt Tid til, fore 
uden anførte Skrifter om, det tydffe Fyrſteforbund og 
Briefe zweier Domherrn 1787, hvori han anviſte 
Domcapitlets Inſtitut en forædlet, mere henſigtsmasſig 
Beſtemmelſe, at fremfægge den førfte Afdeling af 
Schwezerhiſtoriens 3die Bind 1788, bevifer hvor ſam⸗ 
vittighedsfuldt han anvendte fin Tid, og med hvor megen 
Anſtrangelſe han arbeidede. Denne paadrog ham 1789 
en langvarig Sygdom, hvorfra ban fun fom fig, for ved - 
Leopolds Keiſervalg 1790 igjen at ſtyrte fig i Forretnins 
gers Vrimmel og repræfentere i Franffurt, Den Ans 
modning ogſaa af arbeide i Finansfaget og en dortrade⸗ 
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lighed med Albini bevægede ham tilat føre fin Afſteed 
mod Slutningen af dette Aar. Men her vifte det ſig, 
i hoilken Grad Muͤller var elſtet af Folket for ſin Uegen— 
nyttighed og hvor uundverlig han var bleven Churfyrs 
ſten. Medens Hofferne i Wien og Berlin ſogte at trætte 
ham til fig ved Titler og Penſiener, ligefom Gan og paa 
famme Tid valgtes til Medlem af Afademierne i Berlin, 
Mannheim og Erfurt, holde Churfyrſten ham faſt ved 

Udnevnelſe til Geheime » Etatsraad, Statsreferendar 
"og Directør for de churrhinſte Kredsatchiver, Øg en 
gandſte uſogt Gunſt af Keiſeren ophsied eden ſimple 
Johannes Måler 1791 til Adelsmand von Miller 
til Sylvelden og Rigsridder. Han havde endnu et 
arbeidet to fulde ar i denne vidt omfattende Virs 
kekreds, da Revolutionskrigens Storm brød ud over 
Tydſkland. Efter ſin Tilbagekomſt fra en Fora 
retningsreiſe til Wien fande Müller i Oct. 1792 
Mainz i de Franffes Hænder og fjæmpende med Repus 
blikanismens Fodſelsveer. Folkets Kſerlighed, der ei 
kunde glemme hans Fortjenefter af Landets Regjering og 
mange Enkeltes Vel og Cuſtines Indbydalſe at fætte fig i 
Spidſen af den nye Forvaltning, kom ham her imsde. 
Men Miller, ſom fra Begyndelſen var den franſte Re— 
volution ugunſtig og blev fin forde gamle Forfatningers 

Vedligeholdelſe afgjorde politiſte Characteer troe, afflog 
enhver Deeltagelfe og gif med fine for Storſtedelen vrede 
dede literaire Skatte til Wien, hvor han, efterat hans 
Churfyrſte endeligt havde overladt ham til Keiſeren, blev 
anſat ſom keiſerlig-kongelig virkelig Hofraad ved det Gjes 
heime⸗Hof og Statscancellie, enn Poſt, der mere paſſede 
til hans. Evner end hans Tilboieligheder. At Georg 
Forſter, hvem Miller havde lært at fjende i Caſſel og 
fEaffet fin Poſt ſom Bibliothekar i Mainz, lod fig fore 

fede af republikanſt Fanatisme, til at ufe Mainzerne 
med det aldeles ugrundede Foregivende, at Miller havs 
de raadet til deres Revolution, kunde langt mindre ſta— 

de denne i Wien end hang Ulyſt til at antage den cathol⸗ 
fee Religion, fom man der med Vished gjorde Regning 
paa. Alligevel havde Pftevrig i denne frimodige Prote— 
ſtant og Schweizer fin troeſte Tjener. Flyveſtrifterne 
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fra 1795, die Uebereilungen (Overilelſerne) og der 
Reichsfriede (Rigsfreden) i Anledning af den preusſiſte 
Sevaratfred, fra 1796 bie Gefahren der Zeit (Tidens 
Farer), Mantua og die Ausbeute von Borgoforte, og 
fra 1797 das fidjerfte Mittel zum Frieden (det ſikkreſte 
Middel til Fred) vare Meſterſtykker i den politiſte Velta— 
lenhed, der funde ſammenlignes med Demeſthenes's 
Philipiker, i hvilke Miller talede driſtigt, ſtarkt og bjer- 
tegribende, men ogfaa forgjeves for Tydff'ands Wre og 
for Oſterrig. J hine urolige Dage, da fun Lidenſtabens 
Stemme hørtes, og under den meeſt indſtrenkede Cenſurs 
Tvang funde riller iøvrigt ei tenke paa ſtorre Varker. 
Med tiltagende Aar følte han dekuden. ſtedſe mere det 
Enkeltes Ubetydelighed i Verdensruinen, og en vig 
Frygtſomhed, der holdt ham fra at trede frem for Pub⸗ 

tkum med nye Verker. Den anden Afdeling af Schwei⸗ 
zerhiſtoriens tredie Bind udgav. han 1795.0g leverede, 
for dog et Sted at funne tale fra Hjerter, flittigt Recens 
ſioner til den jenaiſte Literaturtidende. Nye Kummer 
foraarſagede Schweizes Skjebne ham. Da Aſterrig 
1796 ſyntes i Begreb med at occupere det, forlanste 
den famvittighedsfulde Mand fin Afſkeed, fordi ban 
trocde ei uden Mistanke at kunne tjene den undertrykken— 
de Maat, naar hans Fætreneland feed Uret. — Dog blev 
han ſnart overbeviift om Oſterrigs Redelighed og afflog 
1798, hvilket Aar han næften gandſte tabte af Sorg 
over det ſynkende Fedreneland, Kaldet fom Medlem af 
den sverſte helvetiſte Domſtol, hvortil Schafhauſen havs 
de valgt ham, af Had til den franffe Terrotis mus og i 
Haab om bedre fra Wien at kunne tjene Schweiz, - hvile 
ket hans Stilling ſyntes at gjøre muligt. Virkeligt vis 
ſte han fig fom en ivrig Beſtytter for de Schweizere der 
under hine Uroligheder flygtede til, Wien,  ligefom han 
var den omhyggeligſte Fader og Ven for alle ſchweiz ſke 
Ynglinge, der nermede ſig ham. J sffenilige Anligs 
gender funde dog hang Indflydelſe ved det keiſerli— 
ge Hof, hvor en Mængde Misundere og Fiender omgave 
ham og de Fleſte ganoͤſte misk endte ham, aldrig | live 
betydelig, og, da hans Modſtand mod Proſelytmageri⸗ 
ets gjentagne Forſog, lukkede enhver Udfigt for ham fil 
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hoiere Befordring, traadde han i Efteraaret 1800 i dens 
nes Sted ſom forſte Cuſtos ved det keiſerlige Bibliothek. 
Fjer folte han fig igjen i ſit Element, udarbeidede med 
Gjlæde dette prægtige Bibliotheks endnu manglende Reals 
catalog og fortſatte tillige raſt fin Schweizerhiſtorie. 
Denne Tilfredshed forſtyrredes i Mai 18903 ſmerteligt. 
Et ungt Menneſte, fom han havde. gjort fig forbunden 
ved 8 Aars Velgjerninger, fEildte ham, ved def meeſt 
uhsorte Bedragerie, ved falſte Greve, hvori Miller blot 
ſaae Udgydelſen af en fornem, agter Mands Venſtab, 
ved den frørfte Deel af hans Formue, og fun et Tilfælde 
tilintetgjorde et Anflag, man paa ſamme Tid havde 
fattet imod hang Liv. Da der ei var at tenke paa Er⸗ 
ftatning maatte han til fin Død ved Pengeforlægenhed 

-bøde for fin umistænfelige Tillid til Menneſteheden. 
Saaledes blev Wien gjort ham ubehagelig, va, . da han 
desuden ved Cenſuren faae fig ſtandſet i fin Udgave af 
Schweizerhiſtoriens Fortſettelſe, og, formedelſt fin 
Proteſtantismus ſaae fig afffaaren fra videre Befordring 
ved Bibliotheket, troede. han at turde modtage det forri⸗ 
ge Kald; fom Medlem af Berliner. Akademiet og Hiftos 
riograph for Huſet Brandenburg med Titel af Geheimes 
Krigsraad. Efter ef tolvaarigt paa Glæder af offentlig 
og literair Virkſomhed i det Hele fattigt Ophold, der før 
mod Slutningen begyndte aft blive ham behageligt ved de 
JEdleres Erfjendelfe og Venſtab, forlod han Wien é 
Mai 1804, ſaae i Schweiz endnu engang fin inderlige 
elſtede roder, og blandt andre Ungdomsvenner ogſaa 
den netop dengang i Genfværende Amerikaner Kinloch for 

—fidfte Gang, og begyndte derpaa i Berlin et nyt, Videns 
berne gandſte helliget Liv. Foruden hans Privatſtudier 
og Afhandlingerne for Akademiet, af hvilfe den om Fre⸗ 
derif 2dens Hiſtorie, om Frihedens Undergang hos de 
gamle Folkeſlag og Forføg om Forverdenens Tidsregnins 
ger ere trykte i Lde Bind af hans Verker, vare her Udgas 
ven af de herderffe Værter, Hvortil han leverede Cide 
Hiſtorie og fortrinlige Noter til Perſepolis, det 4de Bind 
af Schweizerhiſtorien, ſom fuldførtes i 9 urolige Aar; 
1805 og Udgaven af de tre førfte Sind, ie "ler 194, 
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Frugterne af hans Flid. Samme Xar blev det ham 
paalagt at ſtrive Frederik 2dens Hiſtorie, og han var 
netop i Færd med at "benytte den vanfÉeligt erholdte Tils 
ladelſe til frit Brug af Ardhiverne, da Slaget ved Jena 
drog Alles Blik fra Fortiden paa en voldſom afjørende 
Jturtidz Muller, ſom Tydſklands Vel iſer laae paa 
Hjerte, havde fredfe opmuntret til Cendrægtighed og ads 
varet mod fremmed Preponderans, og felv i den fidfre 

Gid, da alle andre Veie vare ſperrede, i fin Fortale til 
Muhameds hellige Krigs Bafune af Hammer og i fine 
Recenſioner kraftigen ſogt at virke paa Mationalaanden. 
At Hiſtorien og den ægte Statsviisdoms Stemme ei høre 
tes maatte forekomme ham mere fremmed end de indtruf— 
ne Følger af ſammes Tilſideſettelſe. Muͤller indſaae 
nu at de gamle, af ham, faa længe de beſtode, hoitag⸗ 
tede Formers Tid var forbi, og Holde det for rigtigere 
med Fatning og Haab til Gud af gage den nye Tid imge 
de, end Enkelt ſom Raſende at ſtorme imod en Magt, 
fom det af fig ſelv folradte Folk intet mere vidfte at fætte 
imod. Omſorg for hans litergire Eiendom foldet ham 
tilbage i Berlin, da Seierherrerne droge derind, den 
Humanitet, hvormed man beſthttede ham imod Krigens 
Byrder, . fordrede hans Taf, den Wand og de Kundffar 
ber, Napoleon udviklede den Samtale, hvortil han 
faldte ham den 20de Nov., den Gjobhed, hvormed han 
behandlede Muͤller, indgjød denne Agtelfe og Tillid. 
Der gjordes ham hverken Løfter eller Gaver, man agtede 
den Lærde og den diſcrete Politiker ham, der fun havde 
talt mod Syſtemet, men aldrig imod Perſoner; om de 
Planer og Privathenfigter, ſom herved funde lede den 
franffe Keiſer og hans Underhavende, havde Muͤller ins 
gen Anelſe. Alt dette tilbrog fig uden af Muller i minde 
ſte Maade havde føgt det, og han byggede heller Intet 
derpaa, fun meente han. i den Tale, fom han holdt den 
29de Jan. 1807 i Akademiet de la gloire de Frédé- 
ric, at burde vekke Preuſſernes ſjunkne Mod ved ſtyrken— 
de Opmuntringer og den Seierherres Skaanſel, der 
dengang ei var Frederik den ftore ulig i Lykke og 
Feldtherreſtorhed, ved udmerkende Henſyn · Denne 
Tale, der i Kung og Aand lignede det Fortræffeligfte vi 
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have i dette Slags af de Gamle, blev formedelſt nogle 
til Tidsomftændighederne gandffe paſſende Sandheder, 
medens Tydffland optog den med Beundring ng Goͤthe 
øverfatte den, i Berlin en Anleding til den hasligſte 
Bagtalelſe mod Forfatteren. Man vilde ei tilgive ham, 
at have foretrukket Ciceros Rolle, da Cæfar feirede, for 
Catos Skjebne. Saa lykkelig og overeensſtemmende 
med hans Tilbøicligheder og hans Stilling i Berlin hav— 
de værer, funde det, under faadanne Omſtendigheder oglide 
ſigter, dog ei falde ham vanfÉeligt, af modtage et Kald fra 
Kongen af Wuͤrtemberg til Univerſitetet i Tuͤbingen, 
ſtjondt med liden Indtegt og mere Arbeid. Alerede i 
Foraaret 1807 var han beredt til Afreiſen, men erholdt 
førft i October fin ajentagne Gange ſogte Afffeed fra 
Memel. En franſt Courier, der havde ſogt ham i Tårs 
bingen og i Berlin, naaede fam pan Reiſen til det forſt— 
nævnte Sted i Frankfurt den ste Nov. med den Befa— 
fing tilfomft at fomme'til Fontainebleau og der paatage 
fig et vigtigt Embede. Miller, der paa det Hoieſte 
overraffedes af et Kald, hvorpaa fan havde tenkt faa lis 
det at han endog havde forudſendt alt ſit bevægelige Gods, 
120 Centner fvært, til Tuͤbingen, gav i den forſte For— 
bauſelſe over, at Napoleons eget Valg var faldet paa 
ham, og i den Nodvendigheded aft erflære fig paa Stedet, 
det Svar, at han kom. Den 12te Nov. var han i Fontaine⸗ 
bleau og enig med fig felv af foretrekke Tuͤbingen og den 
literaire Virffombhed for enhver anden Beſtemmelfe. Men 
forgjeves henvendte han fig med de alvorligſte Modforeftils 
linger til Miniſteren Maret; Keiſerens Villie (han var dens 
gang i Italien) og ØnfÉe at giveWeſtphalerne en yndet Mis 
nifter, caalte ingen Modſigelſe, og alerede den 17de Nov. 
erholdt Muͤller Seftalling ſom kongelig weſtphalſt Minis 
ſter⸗Statsſekreteer. I dette med Ulyſt og Frygt modtage 
ne Embede maatte han allerede næfte Dag, da Kong Jero—⸗ 
me overrafte ham den hollandſke Lsveordens Storkors, 
begynde at arbeide og i December gage til Caffel. Men 
her vifte det fig fnart, hvor meget det Kald, at organifes 
re dette nye Kongerige og føre Forretninger, der fordres 
de ligefga megen Ungdomskraft ſom — —— ved 

3 
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Enkeltes Vel, var imod hans hele Natur. Hans Sund» 
hed leed, flere Gjange.tabte han Bevidſtheden, og engang 
midt i en Samtale Mælet, Endeligt hørte man hans gvs 
rige Bønner om AffÉeed, og i Januar 1808 udnævnte 
Kongen ham til Statsraad og Generaldirector for den 
offentlige Underviigning. Men felv i denne, med. hang 
Onſker mere overeensſtemmende Poſt, faae han fig ſmer⸗ 
teligt ſtuffet det Haab, han havde fattet om Tingenes 
nys Orden. De Hindringer, der lagdes i Veien for Vis 
denffabernes Fremme i Kongeriget 2Beftøhalen ere bes 
fjendte. Iſtedet for at bygge maatte Måler fjæmpe 
imod voldſom Forſtyrren og erfare de bittreſte Krankel— 
fer for fin Troſkab i fit Embede; imidlertid opholdt han 
dog manget til Undergang beſtemt videnſtabeligt Inſti— 
tut ved fin Modvirkning. Saaledes fEylder Univerfites 
tet i Marburg ham fin Vedvaren, de i Goͤttingen og 
Halle deres Dotationers Sikkren, Profeſſorerne ved de 
opløfte Univerſiteter nye Anfættelfe eller dog Udbetalin— 
gen af deres Gage, Desuagtet tærede Kummer og Mis— 
mod over mislykkede Planer. Befymring over den 
Gjeld, hvori de fidfte Forandringer have fryrtet ham, 
Synet af det om fig gribende Barbarie, paa hans Liv og 
fnæffede Kraften + hans Inderſte, hvis ſidſte Gniſter 
endnu opflamme i Fortalen til den 1808 udfomne førfte 
Afdeling af Schweizerhiſtoriens ste Bind. Rørende 
Vidnesbyrd om hans ellers faa glade Hjerteg Kamp med 
hans Erfaringer ere hans fortrolige Breve fra denne Tid. 
Hans fortræffelige, ftrar efter ham fuldendte Ven Heyne 
ſtrev derom til Muͤllers Broder. „Havde Kummer en 
Væat, der fod fig bringe i Summer, hvor mange tufens 
de Centner vilde da ligge paa hverandre i diffe Blade!” 
Endnu cen Trøft havde han i fine Schweizer⸗Venners 
gamle Hengivenhed og Omhue. De lagde den Plan, 
med en taalelig Wenfion af drage ham til Fadrenelandet, 
hvor han i uafhængig Rolighed maaſtee funde opofre fig 
Fuldførelfen af fin Schweizerhiſtorie. Han var villig 
hertil: Landdagen, fom fulde afgjøre Sagen, forfams 
lede fig den sre Juni 1899 og erfarede den 8de hang 
Død. Alerede ide tidligere Aar havde Muller. følt de 
ſlemme Følger af fin fiddende Levemaade og ſterke Ane 
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ſtrengelſe og et agtet fine fædvanlige Sygdomme, Bien; 
fmerte og Rofen. Fra 1308 blev han mere fors 
trolig med Tanken om en nær Oplosning, og Ørev i dens 
ne Folelſe fit Teſtamente, det umistænfeligfte Vidnes— 
byrd om hang Tænfemaade, hvori han med en jevn, rete 
ſtaffen Borgers Samvittighedsfuldhed ovdnede fit Huus 
og tog Forholdsregler til fin Gjelds Afbetaling. Under 
flige Bekymringer, men dog ſtyrket ved uhyklet From— 
hed, døde han ei meer end. 57 Aar gammel af en Galdes 
feber, der var forbunden med Betandelſe i Anſigtet og 
uophørlig Hikken, tidligt den 29de Mai 1809. Hans 
fidfte Ord vare: „Alt, hvad der er, er af Gud, og Alt 
fommer fra Gud.“ Ved hans Begravelſe holde Miniſteren 
Simeon, der tilligemed den franſte Geſandt Reinhard, 
Statéraadéauditeur von Boffe, Millers Sekreteer og 

* Venner fra ældre Tider Dohm og Schlieffen, 
hørte til hans faa Fortrolige i Caſſel, en Tale fuld af 
Bevifer for, hvor meget hans Vard og Fortienefte var 
erkjendt felv paa hans fidfte Skueplads. Muͤllers Udvor—⸗ 
tes var mere indtagende end Wrefrygt bydende. En lille 
corpulent Figur, et runde Anſigt, en munter ophoiet 
Pande og et Par fremftaaende ftore blaae Dine, fulde 
af Munterhed og forekommende Hiertensgodhed, formile 
dede hans Aands Overlegenhed. Med en fiin Verdens—⸗ 
mands Anſtand, fom i Underholdning vidſte at fornøte 
Enhver og fætte ham i den behageligſte Stilling, forbandt 
han den ſande Menneſkevens oprigtige Deeltagelſe og en 
Godmodighed, der ofte for gavmild i Roes og Tjenfivils 
lighed, ofte for rafE i Tillid vel undertiden blev misbruge, 
og fatte ham ud af Stand til at knytte Intriguer og gjens 
gjelde Fornermelſer. Iſar tog han fig gjerne af frem— 
fvirende Talenter og hjalp ædle Ynglinge, der føgte hans 
Venffab, med Raad og Daad. Den befjendte Orien— 
falift von Hammer i Wien, en ung Theolog Ståfling i 
Prenzlau, Hiſtorikeren Pfifter, Forfatter af en Schwa⸗ 
bens Hiftorie, von Hornmayer og Dippold, dannede fig 
under hané opofrende, venfEabelige Veiledning. Han 
var aldrig gift: Videnſkaberne og Venſkab traadde hos 
ham i Kjerlighedens Sted. Af fin hele Sjel blev han 
Ven af enhver ædel og ligefindet, der nærmede fig ham. 
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De bedſte af hans Samtidige fode i dette lykkelige Fors 
hold til ham; nævmeft hans værdige Broder, Overſtole—⸗ 
herren Joh. Georg Miller i Schafhauſen, foruden ham 
Bonſtetten, Gleim, H. Fr. Jacobi, Herder, Heinrich 
Fuͤßli, Grev d'Antraignes, Alexander v. Humbold, 
Nicolas Voigt/ Heyne og mange andre Lærde og States 
mænd. Hvor redeligt han meente det vife hans fortroli— 
ge Breve ſom findes i 4de til 7de og 13de til 18de Bind 
af hans Bærfer, og indeholde en Skat af markvardige 
Notiſer oa geniale Tanfer, At ogfaa Erkehertug Jo— 
han, den ved Saalfeld faldne Prinds Ludvig af Preuſſen 
og Kronprindſen af Bayern hørte til hang Venner, ge— 

raader dem ci til mindre re end ham. Viſt nok havs 
de Folelſen af eget Bærd nogen Deel i diſſe Forbindelfer, 
og hans fra Ungdommen afgjorde Tilbøielighed til Om— 
gang med de højere Stænder, hans Behag i høie Wres—⸗ 
pofter, hans Stræben efter Berommelſe udlagdes ham et 
fjelden fom Stolthed. Dog fan man ei falde den for— 
fængelig, der virkeligt befad de Fortrin, Gan følte og vils 
de have erkſendte. Man maa hos Muͤller beundre en 
Forening af Genialitet og Grundighed, af fireng Flid 
og ſtabende Phantaſie, af critiſt Skarpſind og villig 
Troe, af rolig Afvor og varm Folelſe, Egenſkaber, ſom 
Naturen og den mennefÉelige Villie fjelden frembringer 
og endnu fjeldnere forener i i eet Individuum. J en Tid 
der afgjort heldede til Overfladiſthed, trængte han ind i 
Videnſkabens Dybheder og opførte fin hiſtoriſte Kunſts 
Verker van de Tiders Grund og i de Tiders Farve ſom 
han beſkreyv. Saaledes opkom hans Gefhidte ſchwei— 
zeriſcher Eidgenoſſenſchaft (det ſchweizerſte edelige 
Forbunds Hiſtorie), et Vark, der vel kun gaaer fra Be⸗ 
gyndelſen til 1489, men dog er rigt og ſtort nok til af 
gjøre fin Forfatter udødelig, Selvftændighed, Dybhed, 
Fuldſtendighed, en reen ſterk Sandhedsfoleleſe, ſom als 
drig blev Slave af nogen Tilbsielighed, og en Beſkeden⸗ 
hed, der felv i mangen ſom fabelagtig udraabt Kilde [od 
ham finde hiſtoriſt Sandheds Guldkorn, udmærfe hang 
Forſken, hoi Vardighed og Originalitet, Liv og Ild, 
ſammentrengt Kraft og frugtbar Korthed hans Foredrag. 
Hvad man i dette hiſt og hev finder Morkt og Tungt, 
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maa ſnarere tilſktrives Muͤllers Sedvane af componere 
af Excerpter og ſige meget i faa Ord end Lyſt til Efterlig— 
nelle Den ved egne Studier erhvervede KundfEab & 
Krigskunſten og den livfulde Tydelighed i hans Beſkri⸗ 
velfe af Slag er den enefte i fit Slags, og blande hans his 
ſtoriſte Methodes Fortrin er den Fortſeneſte fremſtikken— 
de, at have trukket Begivenhedernes Skueplads, Natio— 

nernes Sæder og Dannelſes Gang, medeer Ord, Fors 
verdenens hele Liv med alle ſammes Betingelfer sind i His 
ftoriens Egne og-gjengiver den fin Værdighed ſom Men— 
geſkeſſegtens Belgiørerinde, J denne Betydning vifde 
han fÉrive Verdenshiſtorien, og begyndte i denne Hen⸗ 
figi 178: at fæfe alle de Gamle, hvoraf de fiefte og bede 
ſte alerede vare hans Fortrolige fra Moſes og Homer i 
Tidsfølgen og i Grundſproget og deraf ercerpere hiſtori— 
ſte Materialier. Saaledes gjennemvandrede han, uns 
Der fine udvortes Forholds Forretninger og Adſpredelſer, 
pg uden nogenſinde at blive fremmed for Nutidens Frema 
bringelfer, med faft Skridt den hele hebraiſte, græffeog 
romerſte Literatur, Kirkefedrenes Rekker og Middelals 
derens Skribentere i Orienten og Occidenten, ag” håvde 
netop, trængt frem til Reformationens Periode, ererpes 
ret den 1833te Autor, da Døden afbrød dette umaade— 
lige hiftoriffe Forarbeide, der alerede fyldte 17,003 
tetſtrevne Folioſider. Denne hans Livs Hovedforret— 
ning, hvorpaa Planen af hans hele Aandsvirkſomhed var 
bygget, ſtyldte han em Lærdom, hvori ingen Hiſtoriker 

- i hans Tid lignede ham. Fortidens bekjendte Aartu— 
fender vare fuldfommen ordnede i hans Hukommelſe, en 
Verden af Kjendsgjerninger og Data ſtode for hang 
Indbildningskraft i levende Nervarelſe ſom Erindringer 
fra igaar og i Schweiz gaves der ingen Landsbye, ingen 
adelig Slægt, hvis Hiftorie var ham ubekſendt. For— 
ſtjellighed i Synsmaade og Lyft til af nedfætte fremmed 
Storhed fynes ſnarere end fordumsfrie Indſigt i den ægs 
te hiftoriffe Kunſts Væfen og redelig Sandhedskjerlighed 
at have ført Pennen i Woltmanns Værk om Johannes 
von Miller, Retfærdigere og med mere Agtelſe mod ec 
ædelt Sinds Helligdom, * Heeren, den meeſt beretti— 
gede Dommer af alle i fit Skrift: Müller, der Hiſtori— 
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for, og Akademikeren Rothei Minden i fin Lovtale over - 
Miller, bedømt denne ftore Hiſtorieſkrivers Fortjenefte 
og Mangler, hvem Partieaand og nogle critiſte Blades 
Ubillighed vel have føgt at nedfærte, men fom. Ingen af 
hans Samtidige endnu have naact. Blandt de udødelis 
ge Gamle, af hvilfe Miller fager Thuchdides nærmeft, 
vil har overleve den Periode, dadet var Mode at ringeagte 
ham, og væffe Efterverdenens Klage over at han blev 
bortreven midt i Udviklingen af den ftørfte Idee, hvortil 
Hiſtoriens Mufe fan begeiſtre uden at efterlade en Arving 
fil fit Genie, fine Kundffaber og Udkaſt. 

Muͤller (Friedrich) bekjendt under Navnet Maler Måle 
fer, fortjener priisværdigen at omtales ſom Maler, 
Kobberſtikker og Digrer. Han er født 1750 i Kreuz⸗ 
nad), ſtod førft i hertugelig + zweibruͤckiſt Tjenefte og uds 
gav alerede fra fit 18de Aar adffiflige Samlinger rade⸗ 
rede Blade, De foreftille meeſt Dyr, Compoſitioner i 
nederlandſt Smag, Hyrdeſcener ꝛc. og bleve optagne 
med temmeligt Bifald, formedelſt deres originale Ideer 
og Frihed i Behandlingen. J Aaret 1776 gik han til 
Rom for at fortfætte fine begyndte Studier ſom Kunſt⸗ 
ner. Der ftuderede han iſer efter Michael Angelo, men 

ogſaa han fynes at have ftrandet paa denne for unge 
Kunſtnere faa farlige Klippe. „Michael Angelos Efter— 
lignere pleie næften altid at forfalde til det Overdrevne, 
da de iffedet før hans Stiils ægte Storhed blot opfatte 
hans Maneer.“ Saaledes gif det og vor unge Kunſtner, 
sg faaledes hændte det, at den gode Mening og det Haab, 
ſom hans Talenter tidligere vakte, ei gandſke blev opfylde. 
Hans ſenere Arbeider, der udmarke fig ved vilde romantiſte 
Ideer, have fundet lidet Bifald. Men deſto ſtorre 
Fortjeneſter har Muͤller erhvervet ſig ſom Digter, uagtet 
heller ikke diſſe ſtrax ere blevne erkſjendte.“ Paa en Tid, 
da den tydſte Literatur fandt Smag ien flau Kjedſom⸗ 
melighed, og Digtefunften for Størftedelen var udartet 
til verſificeret Poeſie, fremtraadde fraftige, floge Mænd, 
der bragte et nyt Sving i Literaturen, nemlig Goͤthe, 
Buͤrger, Herder, Stollberg, Heinſe, Klinger og blande 



Muͤl BAS 485 
Å 

dem ogſaa Miller, der levede i fortroligt Forhold med de 
flefte af dem. Da han i ſit 7o Aar fremtraadde med 
nogle af fine Digte; ſyntes de endnu ar fomme for tide 
ligt og de bleve ei opragne med almindeligt Bifald og 
fun efter megen Modſtand. Forſt ſenere, da Miller 
1811 fremtraadde med fine famlede Poeſter, har man 
tilbørlige ſtiennet paa hans Fortjeneſter. Allerede 
blandt hans Idyller finder man nogle fortræffelige, ſom 
FExr de ægte tyde: , Ulrid von Koßheim,“ „die 
Schafſchur,“ og „das Rußkernen.“ Men hans Meſter⸗ 
ſtykker blive dog „Niobe,“ „Fauſt,“ og „Genovefa,“ 
Digtninger, der kunne beſtaae ved Siden af Goͤthes 
og Tieks Bearbeidelſer. J dem finder max en henri— 
vende Kraft, Lidenſkabens Begeiſtring og for Characs 

teertegning, viſt nof imellem noget vild og fragmens 
tariſt. Muller fever endnu for nærværende Tid i Rom, 
og beffioftiger. fig meeſt med ſom Ledfager at giøre 
de derhen kommende Fremmede bekjendte med —— 
Varker. 

Muͤller (Johan Gotthard) blev født 1747 i Bern⸗ 
hauſen i Wuͤrtemberg. Hans Tilbøielighed til Kuns 
ſten bragte ham tidlige fra Theologien, ſom han egent⸗ 
ligen fEulde opoffre fig, og til Stuttgard. Da hans Ta⸗ 
lent ſnart viſte ſig i ſin hele Storhed, ſaa erholdt han 
fort derpaa af den derværende Hertug en Pengeſum, der 
fatte ham iftand til 2770 at gane til Paris. Her gjors 
de han under fin berømte Landsmand Willes Veiledning 
de huvrtisfte Fremſtridt. Sex Aar ſenere optog det ders 
værende Akademie ham til Medlem, ved hvilfen Leilig— 
hed han leverede Portraiterne af to Profeſſorer ved dette 
Akademie, Lerambert og Galloche, ſom RVeceptionsblas 
de. Her leverede Miller Tid efter anden fine Meftere 
værker, hvorved han har gjort fig faa berømt. Fremfor 
alle fortjener uftridigt Ludvig 14des Billede Fortrinet, 
hvilket med Henſyn til Gravſtikkens Reenhed og Fiin— 
hed, den nette Udfsrelſe og den fortræffelige Holding 
endnu overtræffer det berwickſte Kobberſtik, ſom foreſtil— 
ler denne Monarch, agtet man vil foretrække bet ſidſte 

med Henſyn til Ligheden. Som hang vigtigſte Blade i 
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det hiſtoriſte Fag fortjene af nævnes Slaget ved Bun⸗ 
fershill, hvori General Warren tilfatte Liver , efter en 
Tegning af Trumbull, og Madonna della Sedia, efter 
Rafael, ſom han leverede for: Musée francois, For 
det beckerſte Auguſteum bar Muͤller ligeledes udarbeidet 

adſkillige Blade. J den af ham i Stuttgard ſtiftede 
Kobberſtikkerſtole, ere flere meget fortrinlige Kunſtnere 
dannede, fornemmelig hans Søn. 

Muͤller (Johan Friedrich Wilhelm), den Forriges 
Søn, kongelig wuͤrtembergſt Hofkobberſtikker og Pros 
feſſor ved det fongelig fadfiffe Kunſtakodemie i Dresden, 
blev fodt i Stuttgard den 11te Dec. 1782. Alerede i 
hans andet Aar undergravede de meeſt ondartede Kopper 
hans Sundhed og efterlode Spiren til en ulægelig Syge—⸗ 
lighed, der alerede i hang Ynglingsaar yttrede fig ſom 
Hypochondrie. Men diſſe Hindringer ftandfede- aldeles 
ikke hans dybtgribende levende Aands tidlige Udvikling. 
Han beſogte Gymnaſiet i Stuttgard til fit 17de Aar og 
erholdt tillige af fin Fader Underviisning i Geometrie og 
Perſpectiv. Stedſe mere heldede han til Kunſtens frie 
Virken. Hans Forføg med Gravſtikken lykkedes over 
Forventning, ſom en Copie efter Edelink og en anden efs 
ter Macret beviſe. Kort derpaa ſtak han alerede det bes 
fjendte Portrait af Hufeland efter Tiſchbein. Men ban 
indſtrenkede fig et til den kunſtige Indgraven i Kobber, 
han havde, efter fin Faders Anviisning og Exempel er— 
kjendt Tegnen for den endnu vigtigere Deel af fin Kunſt 
og anvendte al Flid paa ſtedſe at gjøre fig fuldkomnete i 
famme. Tyve Aar gammel gik han til Paris for der at 
nyde den afademiffe Underviisning. Hans brændende 
Iver for Kunſten forlede ham alerede her til en umaas 
delig Anftrængelfe, hvis Følge var en meget betænfelig 
Aands og Legemsſlappelſe. En ædel Ven, Maleren 
Kymli reddede ham dengang, da han deels adfpredte ham 
ved landlige Glæder, deels ſtaffede ham Underholdning 
ved lettere BefEjeftigelfer med Oliemaleriet. Miller 
malede i hiin Tid tre Billeder efter Naturen og deris 
blandt fit eget, og havde deraf den for fin Kunft faa vige 
tige Fordeel grundig. og praktift at lære gt Fjende Oliema⸗ 
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leriets Eiendommelighed. Saaledes fyret og beriget 
i Gundffab vendte han tilbage til Paris og ſtak Venus 
d' Arles for Musée de Paris og for Robillarden mos 

dern Statue med Underſkrift La jeunesse. Ved den 
ſidſte opfandt han en hoiſt lykkelig Maneer at efterligne 
og udtrykke Marmorets Eiendommelige i Kobber. I 
Aaret 1805 malede og ſtak han Kronprindſens, den nus 
værende Konge af Muͤrtembergs Billede, beghndte tillige 
paa den fan berømt blevne Johannes efter: Dominichino 
og tegnede den hellige Cæcilia, ſom hans Fader ſiden ude 
førte i Kobber efter ſamme Meſter. J Aaret 1466 gif 
han igjen til Stuttgard og fuldførte fin herlige Sohans 
nes. J Aaret 123208 gjorde Kunſthandler Rittner é 
Dresden ham Forflag til et ſtort Vaerk ſom ſyſſelſatte 
ham til Enden af hans Liv. . Gjennemtrængt af Stovs 
høden og Vigtigheden af dette Foretagende, beſluttede 
han at opofre ſamme fin hele Kraft, fit helse Talent, men 
ført paa nye ſtudere Kunſten ved Kilden i Stalien. 
San tog ſin Vei derhen over Dresden og Wien. Den 
Tegning, han havde erholdt af den raphaelſte Madonna 
fra Dresden, tilfredsſtillede ei hans øvede Pie; hans eg» 
ne Studier efter Originalen bevife, hvorledes han et 
alene med Troffab ſogte af gjengive def udvortes Omrids, 
men og den hele malerffe Skabnings Egne i det ops 
rindelige Billedes Vand, Indviet i falle Kunſtens 
Dybheder, vendte han tilbage fra Italien 1809 
og begyndte ſtrax paa det virfeligt umaadelige Vark, 
fom hans raftløfe Flid ſnart bragte fynligen fremad. 
San forfærdigede tillige manget yndigt Billede ligeſom 
til Opmuntring, fom Billederne af Jacobi, Schiller (ef— 
ter Daneckers coloſſale Buͤſte) og Hebel (efter Naturen) 
og et ftørre Blad, Adam og Eva efter et raphaelſtk Lofts 
malerie ide maticanffe Loger, J Aaret 1814 erholde 
gan et Kald til Kunſtakademiet i Dresden, hvilet han 
ſaa meget hellere modtog, ſom han der i daglig Betragt» 
hing af den herlige Original kunde fuldende fin fore Kob— 
berplade, og havde Haab om ved Exempel og Underviis— 
ning ogfaa at funde nytte andre. Desværre blev hans 
Virkſomhed fun af fort Varighed. For at udrufte fit 
Undlingsverk med alle Fuldkommenheder udtomte han 
og den fidfte Gniſt af Mands: ag Legemskraft. Saa mes 
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get ſterkere virkede de udvortes Foehold paa ham. Med 
Fuldbringelſen af hiint Verk ophørte ogſaa for ham 
Muligheden i at arbeide, ja at leve. En fuldkommen 
Hentaerelſe, hvori Gan henſmegtede næften uden Naring, 
liq en Desmmende, def omtumles af morke Phantaſier, 
opløfte hang hele Organismus. Han blev overgiven til 
en ligeſaa berømt ſom omhyggelig Leges Pleie paa Sons 
nenftein ved Pirna, og virkeligt begyndte man at fatte 
nozet Haab om hang Aelbredelfe, da han fov hen den 
3die Mai 1816. Hans Bær, hvoraf han ei ſaae noget 
Aftryk, vil fredfe glimre fom en Woelſteen i Liebhaberes 
og Kjenderes Samlinger og maaſkee aldrig overgages. 
Han efterlod en Kone, en Niece af Dannecker, og ta 
Børn. Enſchronologiſt Fortegnelſe paa alle te Varker, 
han har ſtukket i Kobber cilligemed et Anhang om nogle 
af Muͤllers efterladte Tegninger findes i Tuͤbinger Mors 
genblatt, Kunftblatt Jo. 1, Aargang 1817; ſammen⸗ 
lign Ro. 7, 18160g Morgenblatt 190, 1816. 

Muͤller (Johan Adam), den ſaakaldte Prophet, 
er født i Meckesheim i Storhertugdommet Baden af 
Bonderforéeldre og var af det reformerte Religionspar⸗ 
tie. Han blev chriftetigt og gudfrygtigt opdragen af fine 
Forældre og maatte tilligemed fine Sødffende Vinterafs 
tener om Sondagen forelæfe af Bibelen, faa at han ales 
rede i fit 13de Aar var meget vel bevandret famme. J 
fit 19de Aar, da han engang var paa Marken, blev han 
ſtyndſomſt faldt hjem, da hans Fader, ſom næften eet 
heelt Har hapde været ſygelig, var død. ,, Jeg ilede, 
figer Måller, faa meget Jeg funde, og man var alerede 

ſyſſelſat med at omffæde den Døde, da Jeg drev de Om⸗ 
frinaftaaende af Veien, kaſtede mig over min Fader, og 
bad Gud inderligt Éun at [lade ham leve i fire Aar. Her⸗ 
paa flog min Fader Hinene igjen op, og nyt Liv fom i 
zans Lemmer. Længe efter var Jeg engang i Færd med 
at gaae paa Marfen, da fom min Fader paa Gaarden 
til mig og fagde: Lev vel min Søn, vi fees iffe mere i 
dette Liv, Jeg har opdraget dig redeligt og chriſteligt, 
bliv ſaadan, og førg for din Moder og dine Sodſkende, 

Jeg al døre Jeg blev gandfEe beſynderligt tilmode 
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herved og ſpurgte min Fader, om Jeg ſtulde blive 
hjemme; men fan bad mig af begive mig afſted og 
beførge min Forretning. Seg havde ei længe været 
paa Marken, daer Bud bragte mig den Efterretning, 
at min Fader var død, og faaledes blev han og død. Nu 
forſt blev det os alle Paafaldende, ac det igjen var en 
Pindſetirsdag og netop fire Mar fiden Jeg havde opvakt 
ham fra de Døde og bedet Gud om hans Livs Forlængels 
fe. — Efter min Faders Død gif Jeg fom Karl til min 
Moders Søfter, hvor Jeg tjente i 8 Aar, og giftede mig 
fiden paa Maisbacher⸗Gaarden (ro Mile fra Heidelberg), 
hvor Jeg i Begyndelſen maatte plage mig meget med min 
Kone, og formedelft der meget Arbeide fun om Søndags 

Eftermiddag, naar andre ſpill de i Vertshuſet, hjemme 
læfe nogle Capitler i Bibelen. Ved Arbeidet fang Jeg 
mine hellige Pſalmer og tilbad Gud allevegne.“ Den 
førfte af fine Aabenbaringer havde Miller Nytaarsnat 
1805. Denne Nat blev han adffillige Gange vakket af 
en lang Hvid Skikkelſe, i er langt hvidt Klæde, hvilken 
fagde til ham: „Dette Aar opkommer en Krig mellem 
Frankerig og Oſterrig, og, hvis det ſidſte Rige ei flutter 
Fred, vil der tabe alt.“ Derpaa forſvandt Skikkelſen 
unter et Lyn fra Himmelen; men Måller faae paa Hims 
melen en tre Fierdingvei lang Artillerieſkare drage fra 
Frankerig til Øfterrig , hvis Ild-Skikkelſer han tydelige 
vilde have erkſendt. Da Krigen üdbrod, og Bønderne 
ved Rhinen frygtede en Retirade af de Franſke, aabens 
Lavede Miller dem fin Spaadom. Men Bønderne loe 
ham ud og fagde: „Nu Muller, Bvig det er fandt ſtal 
Du være vor Prophet.“ „J Haret 1806, figer Miller, 
havde Jeg den ſamme Aabenbaring, og Krigen mellem 
Frankerig og Preuſſen blev mig ligeledes forfyndr. Men 
hidtil havde Jeg endnu ingen Ordre erholdt at advare 
Monarderne. J Aaret 1307 vifte fig for mig en bedas 
get Mand i glimrende, lys Skifkelſe, og befalede mig 
iilſomſt at gagetil Keiferen af Rusland og Kongen af 
Preuſſen. Jeg vidfte flet ikke, hvor dereé Lande fane og 
hvad Jeg Fulde gjøre der, og ſagde dette til Synet, ſom 
fvarede mig, Gud vilde vel lægge mig Ordene i Munden 
hvorpaa det forfvanbt, "Jeg fad vaagen i Sengen; da 
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faldt Moſes mig ind, hvorledes Gud havde indgivet ham 
alt, ftod op og fnælede wed det aabne Vindue, i det Jeg 
bad Gud i Jeſu Chriſti Navn at aabenbare mig alt og 
lede mig. Efter denne Bøn laͤgde Jeg mig igjen tilſengs 
og fovind: da fane Jeg den ſamme SRand, omſtraalet 
af glimrende Lys, og ved hans Side to Skikkelſer, der 
nevpe funde fjendes og igjen forfvande. Aanden traadde 

derpaa frem for mig og havde ro Bøger under Armene, 
der vare gandfÉe ufjendelige af Alder, hvorover Seg et 
nok funde forundre- mig. Da fagde ſamme til mig: 
„Saa gammel fom Gud er, er og det Ord, ſom indehols 
des heri.” Det var def gamle og nne Teſtament. Han 
opflog det gamle og befalede mig: Gaae til den ruffiffe 
Keiſer og til Kongen af Preuſſen og fig dem, de ſtulle 
gjøre, ſom der ftaaer hos Propheten Jeſaias Tap. 58⸗ 
64. Frankerig, fagde han, maa deles; fire Monarcher 
fEulle beherſte det, og Preuſſen vil Jeg gjøre faa ftort 
fom det aldrig før har været; da ffulle Hedninger pg” 
Tyrker lade fig døbe og tilſidſt Joderne, og der ſtal fun: 
være cen Religion og en tufendaarig Fred. Skikkelſen 
førte mig derpaa til Stettin, Koͤnigsberg og Memel og 
fagde mig aft hvad der vilde møde mig paa Reiſen. Her— 
paa kom Jeg tilbage til Rhinen, hvor Jeg fane mig hens 
fat i en nye Stad, ſom faae imellem Philipsburg og 
Nußloch. Den var af ſtor Omfang; i Midten var en 
Kirke dev havde fire Porte; ved Stadens fire Hjørner 
vare fire Slotte, der vare beftemte for de fire Monarcher, 
der hvert Aar engang ſtulde fomme ſammen, og hvorfra 
Gaderne gik lige til Kirkens Porte.  Hedninger, Tyr⸗ 
fer og Chriftne levede her ſom i en Religion og vare Sud 
behagelige MenneTer. Efter min Opvaagning ſpurgte 
Seg min Kone, hvad hun vilde gjøre, hvis Jeg ei var 
hos hende et Fjerdingaar? Hvorpaa hun fvarede, hun 
vidfte, da ei at hielpe fig for de fmaae Børns Skyld; 
Jeg beſluttede da at blive og lade alt gaae ſom 
det vilde. Da kom Synet igjen den ſyvende Nat og 
filraabte mig, hvis Jeg et gif, fulde alt Blod 
komme over mig og Alt fordres af mine Hænder, Nu 
tænfde Jeg, at Jeg dog maatte gaae, og, efterat 
Jeg i min Fraværelfe havde anbefalet en Bonde ved 
Navn Laͤmmler min Kone og mine Born, ſtak jeg en Sims 

i 
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le, noget Kjsd og 24 Kreuzer til mig, tog grædende Af— 
ſkeeb og tiltraadde i Tillid til Gud min lange Reiſe. Et 
lille Stykke fra mit Hjem faae Jeg mig endnu engang 
om efter dette, da greb det mig ved Skuldrene og dreiede 
mig til Veien. Hvor Jeg kom hen, mødte alt mig, 
fom det var forefommet mig i Manden, hvilket beſtyrkede 
min Tillid. Allevegne erholdt Jeg Koft og Natteleie 
uden Betaling , og om. Natten blev det mig fredfe til— 
fjendegivet, hvor Jeg Fulde gaae den følgende Dag. 
Saaledes kom Jeg til Prenzlau, hvor de Franſte (fode 
og Sea blev fpurgt om mit Pas; da Jeg intet havde blev 
Jeg ſom mistenkt bragt for Commandanten. Den 
Mand, fom førte mig derhen, var en Borgerſoldat og 
beklagede mig, at det var flemt for Paſſets Skyld; Jeg 
betragtede ham nøie og fandt, at han paa et Haar lignes 
de den Skikkelſe, fom havde viiſt fig for mig.  Commans 
danten ſpurgte mig; hvor jeg kom fra og hvor Jeg vilde 
hen? hvorpaa Jeg fvarede ham, at Jeg vilde beføge en 
Broder i Stettin. Han befalede mig, efter dette forte 
Forhør, at gaae og ſee til, hvor Jeg kom hen. Bor— 
geren undrede fig derover og fagde, Jeg maatte have en 
færdeles Naade af Gud. Han bragte mig derefter paa 
Veien til Stettin. Ved Oderen blev Jeg allevegne tilba— 
geviiſt. Da kom Jeg til en Praſt, ſom Jeg meddeelte 
Henſigten af min Reiſe og ſom hjalp mig lykkeligt over. 
SF Stolpe blev Jeg arreſteret ſom Spion og efter fang ” 
Frems øg Tilbageflæben bragt til Pillau Der blev Jeg 
forhørt og bragt til Skibs til Koͤnigsberg. J Koͤ⸗ 
nigsberg kom Jeg iet Huus meden Have, ſom Seg ef⸗ 
ter Synet gandſke tydeligt gſenkjendte og ſom General 
Ruͤchel beboede. Hos ham var General Bluͤcher og an⸗ 
dre Generaler, fom omringede mig. Jeg fortalte Ome 
ſtendighederne ved min Sendelfe, og at Jeg maatte tale 
med Monarderne; Jeg blev endnu ſamme Aften fores 
ftillet Dronningen og blev dervåa til Kongens Ankomſt i 
General Ruͤchels Huus, hvor Jeg paa Dronningens 
Befaling erholdt Ovarteer og Koſt og daglig en Gylden 
og ſyſſelſatte mig Hufet. Da Kongen fom, blev Jeg 
ham foreftillet, efterat han alerede havde erholdt mine 
fEriftlige Angivelfer og Forhør. Bibelen lage paa 
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Bordet, og Jeg maafte nu udlægge Kongen alle: deans 
tydede Capitler. Jeg aabenbarede nu alt, at Franke— 
rig fulde deles i fire Stykker, at de Franſke ſtulde 
gnae til Grunde t Norden og at Preuffen fEulde blive 
faa ſtort fom det aldrig før havde værer, thi det havde 
de troeſte Underſaatter. Ogſaa Religionernes Forening 
aabenbarede Jeg ham. Kongen ſagde mig, han kunde 
jo ingen Krig føre længer, og folgeligen kunde 
dette alt ei indtræffe, hvorpaa Jeg fagde ham, 
han- funde gjøre hvad ban vilde, det fulde dog 
ſkee.“ Fra Koͤnigsberg gif Muͤller med de preuge 
ſiſte Tropper til Memel og blev der. næften eet 
Aar indtil efter. TilſitFreden, i hvilken Tid Gan i 
mange. fornemme Huſe maafte gjøre Fortolfninger af 
Bibelen og havde endnu flere Syner, fom Fremtiden 
fyntes at forklare ham noiere f. Cr. om en Kamp mellem 
den forte og gule Ørn, om Religionernes, Forening , 
om ftore Slag t Sachſen, i eet af hvilke de Franſte ſtul— 
de overvindes af Kongen af Preuſſen og Keiſeren af Rude 
land. Mange af hang Prophetier fra den Gid, ſom 
maafÉee [yde ubeftemf, ere opſatte og man har i Hambur⸗ 
ger: Correfpondenten læft de Breve, ſom havde Henſyn 
dertil, - MAller reiſte derpaa med General Knobloch, 
fom Gan ligeledes fEal have forudſagt denne Reiſe, til 
Koͤnigsberg, hvor han og meddeelte den ruſſiſte Stor» 
furfte fine Spaadomme. Men med hver Dag vorte hang 
Længfel efter Hiemmet, hvorhen han nu og reiſte tilbage 
efter næften halvandet Aars Fraværelfe og efterat have 
erholdt et frit Pas. Her blev han paa fin Gaard. Kris 
gen imellem Frankerig og Rusland brød nu ud. Hang 
Spaadomme havde erhvervet ham en ſaadan Berommel⸗— 
fe, at han dagligt blev beſogt og. adfpurgt af Fornemme 
og Ringe. Selv faae han fine Spaadomme dagligt meer 
indtræffe, og mindede og Kongen af Preuſſen, ſom han 
beſogte i Heidelberg og iyfønffede til fir ſeierrige Fores 
tagende , om hine i Konigsberg givne Spaadomme. 
Julenat 1954 havde han et nyt Syn; ban faae mange 
Soldater ſyſſelſatte med at oprette fire Pale (for Zongers 
ne af Preuſſen, Hannover, Wiirtemberg og Bayern) og 

erfoer, at Frankerig ſtulde deles. For Udbrudet af den 
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fire Krig forefom ham Manden to både Slag, det ene 
ved Brüſſel og det andet endnu blodigere mellem Elſas og 
Lothringen, men da denne Spaadom ei er bleven b:ftæfs 
tet 1915 faa anvender han den paa en nye Krigq, efter 
hvilken Frankerig Æal deles i fire Dele. Vi forbigaae 
andre Spaadomme f. Crom Bonaparte og tilføre blot, 
at Religionernes Forening, form (al indt æffe efter Fran⸗ 
kerigs Deling tilligemed den tuſendaarige Fred, og Op⸗ 
byggelſen af en Forbundſtad efter de fire Monarchers 

Forening, er een af hang ſtedſe tilbagevendende og fafte 
Sdeer Miller, Gar fiden igjen, drevet af et nyt Syn, 
forladt fit Hjem og er (Novemb. 1816) vandrer til Bers 
lin, hvor han ffaldjave fpaaer Kongen af Preuſſen Ad— 
ſtilligt. Meningerne om denne gan mdefuide Mand ere 
meget deelte, Til nøiere Kundſkab om ham fan man ef⸗ 
teriee den i Franffurt hos Wilmans udkomne Hiftorie 
om jam, Erſcheinungen und Prophezeihungen deg. Jo—⸗ 
hann Adam Miller, opfatte efter hans egen Mund, tile 
ligemed alle dertil hørende Originafbreve i Affkrift og 
Gjendrivelſe af 37 Urigtigheder i Skriftet J. A. Måle 
ler, den nye Prophet ꝛc, med Mandens lignende Wors 
trait, en tro Efterlignelſe af hans Haandſtrift, Afbild⸗ 
ningen af hans Bolig tilligemed Omegnen, og den af 
ham felv udfaftede Plaa til Forbundéftaden det nye Je⸗ 

ruſalem og Borgen Zion, førevne af en Lerd, deri flere ” 
Aar har været Millers Ven og Jagttager. i 

Muͤller (Adam). fornemmeligt bekſendt ved fine 
Skrifter over Statskunſtens Gjenftande, er født den 
3ote Juni 1779 i Berlin, opdtagen, videnſkabeligt 
dannet og beſtemt Theologien af fin Morfader, den 
ſom Orientalift og Overfætter af Hiob bekſendte Cube i 
"Berlin; derpaa blev han en Difcipel af Philologen 
Wetzel (bekjendt af fit antiquariſtke Lericon og flere Udga⸗ 
ver af Cicero) ſiden af Gedicke, Spalding og Aeindorf. 
Da han af Lidenſkab for den da herſkende Philoſophies 
Studium var bortledet fra de pofitive Videnſkaber bragte 
Frederik Gentz's Venſkab ham i hans 18de Aar til den 
bedre Intereſſe for Tidens (føre J—— 
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Saaledes betraadde han i fit 19de Aar fin treaarige aka⸗ 
demiſke Lobebane i Goͤttingen. En tilfældig Tvivl af 
Hugo om Sifferheden af Ideen om abſolut Eiendom 
gav hans hele Studium en nye Retning. Han folte 
Nodvendigheden af af ſtudere den tydffe Ret og Lehngs 
vetten, ſamt den brittiffe Privatret filligemed den ro— 
merſte. Burkes Varker grebe ved denne Tid mægtigt 
og virkſomt ind i hans Liv: ſaaledes fremkom Forelæss 
ningerne imod den. franffe Revolucion og for Europas 
gamle Orden, fom han i Aaret 1800' holdt for nogle af 
fine Qenner i Goͤttingen. Lignende Forſkninger førte 
ham til Rettens Philoſophie, derpaa til Modſetningens 
Idee ſom Verdens Grundphoenomen, . derfor efter hans 
Tilbagekomſt til Berlin til Omgang med Naturforſtkere 
og filer toaarigt Studium af Naturvidenſtaberne. Fils 
bageført af Gentz traadde han i Tjenefte ſom Referendas 
rius ved det churmarkſte Kammer i Berlin. Men den 
engang begyndte videnfÉabelige' Drift kunne ei nedtrykkes 
ved den Tids preusſiſte Cameralforfatning. En Reife 
mod Jorden til Sverrig og Danmark, og ſiden et to» 
aarigt Ophold paa Landet i Polen maatte forſkaffe ham 
en contemplativ Rolighed for ac bringe alle hans politiſke, 
videnfEabelige og religiøfe Overbeviisninger i Oversenés 
ſtemmelſe. J den Beflutning, under den almindelige 
Undertrykkelſe af anvende fit Liv paa Udarbeidelſen af ftore 
og omfattende Varker i fin landlige Cenfomhed i Molen, 
begav han fig, for endnu engang af fee Genk, til Wien, 
gif i April 1805 over til den, catholſt Religion og vente 
fe Dagen efter tilbage til fir landlige Opholdsfred. . Men 
den vigtigere Vending, Europas Anliggender bengang 
toge, fode ane at ei al Udſigt var lukket for den practiſte 
Virkſomhed. Adam Muller begav fig til Dresden, hvor 
han for Størftedelen tilbragte tre Aar i Omgang med. 
Genk og holdt i Begyndelſen af Aaret 1806 fine Fores 
lægninger over den tydſte Literatur, 1307 fine Foreles⸗ 
ninger over den dramatiffe Poeſie, 1808 over Skisnhe⸗ 
dens Idee og 1809 over Statskunſtens Hele. . De ere 

alle trykte: de fidfte under Titelen: Elemente der Staats⸗ 
kunſt. Hans Deeli Krigen for 1809 drev ham fra 
Dresden til Berlin. Af de daværende. preusfiffe Minis 
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fire, ligeſom ſenere af Hardenberg behandlet med Udmære 
kelſe, kunde hans Anſettelſe dog ei følge formedelſt de 
ſtedfindende politiſte Forhold; han holde her fine Fores 
lægninger over FrederiÉ 2den. J Mai 1811 gif hen 
til Oſterrig og levede der to Mar, beæret med Erkehertug 
Marimilian af Yſterrig⸗Eſtes Venſtab, i dennes Huus 
for Videnſkaberne og en Cirkel udvalgte Venner. Run 
i Foraaret 1812 holde han fine Forelæsninger over Vel⸗ 
talenheden for en Forſamling af flere hundrede Perſoner. 
Aaret 1813 kaldte ham til offentlig Virkſomhede Han 

biva anede fom k. k. Landcommiſſair og throlſt Sægeys 
Major Tyrols ſibſte Befrielſe. 1814 Elev han brugt 
ſom Regieringsraad og forſte Referent i alle dette Lands 
Organiſations Anliggender, indtil han i April 1345 
blev faldt til Wien af Fyrſt Metternich og fulgte. Keiſe⸗ 
rens Hofleier til Heidelberg og Paris. Der udnævnte 
Keiſeren ham til fin Generalconfuli Sachſen, hvilken 
Poſt han endnu beklader og boer i Leipzig. Ham rediges 
rer her og fine 1316 begyndteStaatsangeigen. 

Muͤller (Carl Wilhelm) hurfabfæ Geheime⸗ 
Krigåraad og Borgemeſter i Leipzig, hav gjort fig ufor— 
glemmelig ved fin kraftige og kloge Beftureife af ſit Em⸗ 
bede og ſom Stifter af fortræffelige, Opdragelfesanftalter 
og Leipzigs ForfEjønner, blev født i Knauthayn, en lille 
Landsbye to Mile fra Leipzig den 15de Sept. 1728, 
Han tilbragte blandt mange Sodſtende en lykkelig Unge 
dom i en munter Naturs SÉjød, fom derpaa til Lands 
ſkolen i Pforta, ſom vakte hans Kjerlighed til den clase 
ſiſke Literatur og fom i fit 18de Aar til Univerſitetet i 
Leipzig, hvorhen hans Fader ogſaa bavde begiver fig og 
prastiferede under Titel af en fongelig pol Skatteprocu— 
rator. Naturligt blev Sønnen derved opmuntret til: at 
ſtüdere Suvra. Han benyttede derfor flirtigt de derve⸗ 
vende berømte Retélærdes Underviisning, begyndte 1752 
af practifere ſom Sagfører og erholdt den juridiſte Docø 
forværdighed ved at forfvare den fortræffeligt udarbeidede 
Differtation de crimine termini moti, J fortrolig 

Omgang med de fortræffelige Mænd, fir dengang leves 
! i2 
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dei Leipsig uddannede hair fin Smag i Poeſien og Kun⸗ 
ften. J Aaret 1755 udgav han er Forføg i Digte uden 
fir Navn, hvoriblandt nogle Overfættelfer fra Latin "og 
leverede adſtillige Cpigrammer til den goͤttingſte Muſen— 
almanad.… Videre paatog han fig underftattet af nogle 
andre Lærde fra 1756 det brittiſte Bibliothek (fra 1767, 
6 Bind), fom indeholdt Bedømmelfev og Udtog af uds 
valgte Skrifter i den nye engelſte Literatur, og leverede 
ſelv de fleſte Bidrag dertil. $ Xaret 1759 blev han 
Medlem af Raader i Leipzig, og havde det Uheld med fles 
re af fine Embedsbrodre af Preuſſerne at kaſtes ſom 
Gidſler i det herværende Slot, hvilfet paadrog ham en 
meget : ubehagelig: Sygdom. Foruden nogle ſkriftlige 
Arbeider om Proceſſen, udgav han 2768 en Overfætrels 
fe Beaumarchajs Eugénie øg 1776 af Grays Digte, 

alt anonymt. Fra 1771 erholdt han de, hoiere Oprig⸗ 
hedsværdigheder og blev endeligt 1778 Borgemefter , 
hvilket Balgembede han 12 "Gange. har. forvaltet med 

ſtorſte Bifald. Kort derpaa erholdt han Titelen af chur⸗ 
fyrſtelig⸗ ſachſiſft Geheime⸗Krigsraad; men det hæderlie 
ge Tilbud ſom virkelig Hofraad at gaae til Dresden afs 
flog han fordi han i Leipzig fandt en videve og friere Vir⸗ 
kekreds for fine Kræfter, dog blev han fin Landsherre 
ſtedſe med Wrefrygt hengiven. Han erhvervede ingen 
Rigdomme, men blev i maadelige Lykkesomſtendigheder 
fir fore Maal ar befordre Menneſte og Boraervel fanvel« 
ſom Kunfter og VidenfFaber tro, og underftørtede ivrigt 
værdige Fattige. Han vifte ſtreng Punfriighed 1 fine 
Arbeider, Noiagtighed og Hurtighed i fine Forretninger. 
Han dar fædvanlig den forſte i Retten, hvori ban var 
Biſidder, og i Raadsforſamlingen og ſtal aarligen have 
udarbeidet 120 til 140 Domme fom Affeffor i Retten. 
Hans Sandhedss og Retfærdighedsfjerlighed, ifær maar 
det ajalt overmodige eller letſindige Suba ternes Hands 
linger, antoge ofre Skinnet af deſpotiſt Strenghed. 
De Anſtalter, han foreſtod (f. Cr. Stadſkolerne, Kirker 
Bibliotheket) beftyrede han ligefaa ſamviſtrahedsfuldt 
fom liberalt, føgte overalt at fee med egne Pine og vifte 
fig ſom Fiende af enhver Uorden, fag at han neppe kunde 
undgaae Bebreidelfer for Herſteſyge. Med ſtandhaftig 
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og giennemtrængende Kraft overvandt han Fordomme og 
Hindringer, der vare imod hans Planer til Stadens 
Bedſte. Dog agtede han og paa fornuftige Raad og 
grundede Indvendinger og vifte fig ellers beffeden og 
høflig imod Enhver. Et ſtarpt, hurtigt Blik, ſom dog 
ei altid kunde beſtytte ham for Misgreb i Henſeende til 
Perſoner, en træffende Dom, en lykkelig Hukommelſe 
lettede ham hang Kaldsvirkſomhed. Ved Vittighed og 
Indbildningskraft oplivede han Selſkabet. Han var et 
gift, men agtede og yndede Ovindefjønnets Fortrin. 
Han giorde fig befjendt med fin Tids vigtigfte Frembrin— 
gelfer i Kunſter og Videnſkaber, ligeſom han. og var bes 

- Vandret i den claffiffe Oldtid ved fortſat Lectuͤre og ardærs 

* 

ologiſf Kundſtab og føgte at gnvende Udbyttet af fin 
udbredte, alt Menneſteligt omfattende Leetuͤre i fin 
Kreds. Han ſtod i Forbindelfe med mange af fin Tids 
aandfulde Mænd, med Leffing, ſom han ſtal have corres 
ſponderet med, med Kaͤſtner, 20. og omgikkes venſkabeligt 
med Weiſſe, Morus og Roſenmuͤller. Den fidfte havde 
han trukket fra Gießen til Leipzig ſom Superintendent og 
derved ſorget velgjorende for Indvaanernes vreligiøfe Tarv. 
Paa hans Raad udfaftede Måler Planen til Friſkolen i 
Leipzig, til hvis Oprettelſe man anvendte nogle af Raas 
dets døde Capitaler og nogle gamle, længe ubenyttede 
Barakers Plads. Den blev indviet 1792 og vedblev at 
nyde hang fortrinlige Omforg. Han lod og 1796 ved 
Roſenmuͤller indføre en nye -Pfalmebog. Han fattede 
og Plauen til en nye Borgerſtole, ſom han Faffede et 
værdigt Locafe paa Moritzbaſtiet, men hvis Indvielſe han 
ei oplevede. — Hay var omgiven af Kunſtnere og Kunſt⸗ 
kjendere, fornemmelig Øfer, der prydede Muͤllers Bolig 
ved fin Penſel, den fortræffelige Kobberſtikker Bauſe og 
Architekten Dauthe. Han traf adffillige betydelige Ton— 
funftnere, fornemmelig Hiller og. E. Muller (ſiden 
Cantor) til Leipzig: og virfede ifær ſom Forftander for 
Concerten til den muſikalſte Smags Udbredelſe. Ligele— 
tes førgede han for Sundheden og Indvaganernes Fornøis 
elfe fornemmeligt derved , at hån lod nedrive Stadsmu— 
rene paa flere Steder og opfulde Gravene,” og i deres 

Sted gjøre blomſtrende Anlæg, der vidne om hans Smag 
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og have forlyſtet tuſende baade Fremmede og Indfodte. 
San døde ten 27 Febr. 1801 inderligen beklaget af fine 
Medborgere, fom han havde gavnet ved ſin nyttige Virk⸗ 
ſomhed og fin Godgibrenhed. ; 

Muͤllner (Amandus Gottfried Adolph) een af de 
fortrinligfte nu levende dramatiſke Digtere, blev født i 
Langendorf ved Weiffenfels den 18de Oct. 1774 og var 
Den eneſte Søn af Amtsprokurator Henrik Adolph Måle 
net. Hans Moder var Søfter til den berømte Burger. 
Han erholdt den førfte Underviisning t Stadſtolen i 
Weiſſenfels og gjennemlæfte i fic'1rte Aar Wielands 
Oberon , fom hair havde faaet fat pan , med ſtorſte Iver 
og med Forſommelſe af fine Skoletimer. J Aaret 
1739 fom han til Fyrſteſkolen Pforta, hvor hans Ynds 
lingsvidenffab var Mathematik. Hans Lærer i denne 
Bidenffab, den endnu levende Schmidt, leſte for. frivil— 
lige Tilhorere over den tydſte Digtekunſt og udviklede 
ifær Proſodie og Riimlere. Dette fandt Muͤllners Dis 
fald, bragte ham til af laſe tydſke Digtere og til egne 
Forſog i den tydſte Verſekunſt, hvilket hans øvrige Læres 
re meget misbilligede. At han paa famme Tid fandt 
Smag i den tørre Mathematik og i Digtekunſten bevifte 
han derved, at han (omtrent i fit 16te Mar) i rimede" 
Vers befang den elliptiſte Curves (Planetbanens) Oprin⸗ 
delſe af Cirkellinien. J fine Skoleaar var han adſtillige 
Gange i fine Forældres Huus i Selffab med Burger. 
Det gjorde et. dybt Indtryk paa fam, da denne ved en 
venſkabelig Anledning forelæfte fin Ballada Lenore med 
den ham egne Ild. Buͤrger, ſom mærfede dette, blev 
herved bragt fin unge Soſterſon nærmete og ſtrev ham 
fil angaaende adffillige poetiſte Forſog, ſom Muͤllner 
fendte ham til Gottingen blandt andet om den horatiſte 
"Ode til den blanduſiſte Kilde med Anmerkninger. For⸗ 
anlediget herved yttrede Burger ham Æriftligt: Jeg tils 
ſtaaer Dig gjerne, at Jeg i dine Mar ei var faa vidt, 
men Jeg troer, atbhvoderi fuld Ungdomskraft fan ane 
vende faa megen Moie og Flid paa et fremmed Digt, 
har fielden nogen egen Opfindelſe.“ Denne Yttring vir⸗ 
fede hedflaaende paa Difciplen, og han opgav frø 



Wit 49 9 

denne Tid alle Forføg i Digtekunſten paa ubetydelige 
Leilighedsdigte ner; han fyffelfatte fig nu ifær med 
Schillers Digterverker, der tilfredsftilede ham meeſt. 
Fra 1793 til 1797 ftuderede han Jura i Leipzig og lære 
te i Skueſpilhuſet at fjende Shakſpeares Varker i Schroͤ⸗ 
ders Bearbeidelſe. Fra 1797 arbeidede han ſom Actua⸗ 
rius i Amtet Delitzſch ved Leipzig, men begav ſig 1798 
til Weiſſenfels, hvor han begyndte at practiſere fom Ads 
vocat. Nu blev den dramatiffe Kunſt gandſte fat tilfis 
de. Han giftede fig 13802. J Aaret 1903 ſtrev han 
Grindringer over den i Trykken udkomne Plan til en nye 
Retsorden for Churſachſen under Titel: Modeſtinus 60 

Gedanken uͤber den Entwurf 26. (1804 trykt hos Hennig 
i Greitz). Siden var han Medarbeider i flere literaire 
Inſtituter i det juridiffe Fag. J Aaret 1305 erholdt 

- han Doctorværdigheden i Wittenberg ved Forfvaret for 
en Differtation ad LL. roet 24 C. de procurat. 

Det for Nordtydſtland faa betydende ar 1806 bragte 
ham til at ftudere det franffe Sprog, der hidtif havde 
været ham aldeles fremmed, . men af hvis' Claffifer han 
hyppigt overſatte. Saafnart han forſtod dem uden Ord⸗ 
bog, havde de lidet mere tilloffende for ham. Han tog 
alerede igjen 1803 levende Deel-i Retsvidenſkaben, og 
ſtrev i Folelſen af den aandløfe Haandværfsmæsfigbhed, 
hvormed man behandlede Dommefabrikationen: die alls 
gemeine Elementarlehre der richterlichen Entfdjeidungés 
kunde (Leipz. 1812). Hoftheatret i Weimar, der om 
Sommeren ſpillede i Lauchſtaͤdt, vakte hos ham Tilboie— 
lighed til Udsvelſen af Theaterkunſten, og et Privatthe⸗ 
ater, ſom han oprettede 1810 i Weiſſenfels, blev Ans 
ledning til at han ſelv forſogte ſig ſom Lyſtſpildigter. 
Han ſkrev det lille Stykke: der angoliſche Kater, (den ans. 
goliſte Hankat), derpaa (efter Voltaire) die Zuruͤckkunft 
aug Surinam (Tilbagefomften fra Surinam), fiden 
(1811) die Vertrauten, (de Fortrolige) , hvilke forſt 
erholdt ſtort Bifald paa Burgtheatret i Wien; 1812 
die Zweiflerin oder die gefaͤhrliche Pruͤfung (Tvivlerſten 
eller den farlige Prøve; fee Spiele fir die Buͤhne, Leip⸗ 
gig 1815 og Almanach får Privatbuͤhnen, Leipzig 1817). 
Ved denne Tid gjorde det førnævnte Privattheater paa 
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Muͤllners Foranſtaltning et Forſog i det Tragiſke ved 
Opførelfen af Werners 24de Februar. Syſſelſéttelſen 
med. dette Digt bragte ham paa Eftertanke om den antis 
fe og moderne Tragoedie hvilfen erholdt en fremſtikkende 
Retning mod Skjebneprincipet. Af famme udgik i Mat 
1812 hans førfte Tragoedie, den 29de Febr. Denne 
forſt affede ham i Ifflands perſonlige Bekjendtſkab, ſom 
gjentagne Gange drev paa ham, at digte en Tragoedie, 
der funde fylde hele Theateraftenen. Muͤllner fyſſelſat⸗ 
tes paa den Tid medeti Eduard Henkes Skrift om Straf, 
retstheorien opkaſtet Spørgsmaal, om der ci gaves Fors 
brydere, hvis overſandſelige Exiſtens bloͤt kunde reddes 
paa den ſandſeliges Bekoſtning og paa hvilke Senecas 
Bemarkning kunde anvendes: ingeniis talibus vitæ 
exitus remedium est, optimumque est abire ei, 
qui ad se nunquam rediturus est. Dette Tilfæls 

de gav ham Hovedideen til hang anden Comoedie: die 
Schuld (Broden), fom blev begyndt og fuldføre i Oct. 
1812. en fremfom førft paa Burgtheatret i Wien (i 
April 1813) og hat erholdt det meeſt udmarkede Bis 
fald paa de fleſte tydſſte Theatre. Den udkom trykti 
Leipzig 1816 og blev andengang forlagt i det førfte 
Halvaar uagtet to Eftertryf. Kort efter die Schuld 
ſtrev Muͤllner Lyftfpillet de Tore Børn (die großen Kins 
der i Almanach fir Privatbuͤhnen 1817) der Blitz (Ly⸗ 
net). Den Omſtendighed, at Muͤllner var faa nær 
de ſtore Begivenheder ved Luͤtzen og Leipzig 1813 ſynes 
at have givet hans tredie Tragoedie Kong Yngurd fin 
Tilverelſe. — Desuden er Mullner nævnt ſom Forfats 
ter til: Foreſtilling af en Advokat i det nye preusſiſke 
Hertugdom Sadfen til Kongen af Preuſſen. Denne 
fidfte har i Januar 1817 ophoiet ham til Hofraad. 

Mumier kaldes de gamle gypteré balfamerede 
Legemer, fom ved Balſameringen beſkyttedes mod Fors 
raadnelſe. Deres Farve er bruun, Legemet faa fort og 
haardt ſom Træe og af en ſvag krydret Lugt: Det hele 
Legeme er overalt indviklet i ſmalle Bomulds ⸗Baand af 
forſkjellige Farver; ved mangen Mumie behøvedes over 
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tufende Alen Baand. Sadvanligt er Anfigtet frit, og 
undertiden fan godt vedligeholdt at Hinene have deres 
fuldkomne Skikkelſe. Baandene ere faa faſt omviklede, 

øg ved Tidens Længde ſaaledes gſennemtrengte af Balſa⸗ 

meringen , at de ere blevne ligefåa brune ſom Mumierve 
og ſynes forvandlede til cen Maſſe med dem.” Man fins 
der Mumier, deels i Mellem» Egypten ,. deels ide ten 

ftor Sandorken ſtaaende uhyre Bygninger,” deels i Nor⸗ 

heden af diffe i underjordifge Begravelfeshvælvinger. 

Maaden, hvorpaa man balſamerede , Yar omtrent føls 

gende: egne dertil beſtemte og underviſte Menneffer toge 
Indvoldene ud af Liget, traf Hjernen igjennem. Nafebos 

rerne med en Jernhage og gjsde balfamiffe Vadſter 
i Hiernehulen. Indvoldene bleve, efterat de vare 
renſede med Palmeviin, igjen ſtukne ind i Maven, 
hvorpaa hele Legemet i 70 Dage lagdes i Salpeter. Der: 
pha foregif den egentlige Bakſamering, Underlivet blev 
forſynet med Balſam, det hele Legeme indviklet i Baand 
fom vare dyppede i Cederharts, vellugrende og balſami— 

ffe Olier, - Omkoſtningerne beløbe fig til 4000 Daler , 
hvorfor og fun de Fornemmeres Liig pan denne Maade 
funde balſameres. Liget blev nu lagt i en udffagren 
med mange Slags Malerie prydet Kifte, hvis Laag ſad⸗ 
vanligt var bemalet meden Mumiefigur. Mumien blev 
i Kiften ogſaa omgiven med et Dæffe, der tir var meget. > 
foftbart. Dei beftod af mangehaande ſammenſat Bys— 
ſus, eller et Slags Kattun, var meget kunſtigt forarbei— 
det og ligeledes forfynet med Malerie, tit endog prydet 

med Guld og Ædelftene. — Ligene bleve og paa en minfre 
bekoſtelig Maade gjorte til Mumier, naar Indvoldene 
ei bleve udtagne af Legemet, men dette blot beſproitedes 
med Cederharts, derpaa nogen Tid lagt i Natrum eller 
Salpeter og fiden omviklet med Baand, ſom man over» 
ftrøg med et Slags Gummi. Meeſt fimpel var den tres 
die Maade, da man blot lagde Liget 70 Dage i Salpe—⸗ 
ter og derpaa i Kiſten. — Endnu i vore Tider balſameres 

” Undertiden Liig af fyrftelige Perſoner. J et Capuziner⸗ 
kloſter ved Palermo i Sicilien er et Begravelſesſted maerk⸗ 
værdigt, hvori Mumier endnu gjemmes i vor Tid. Der - 
ev nemlig i ſamme en ſtor underjordiſt Avælving, ſom 
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ev inddeelt i mange brede og høie Gange. Ved Vagge⸗ 
ne eve rekkeviis anbragte høie ſmalle Niſcher, hvori fle— 
re. hundrede menneſkelige Legemer ſtage opreifte, ere bag 
til befæftede ved Veggen og flædte i fædvanlig Dragt. 
Dette Klofters Munke forftaae ved egne Midler, fom de 
for deres Fordeels Skyld holde hemmelige, at bevare Lie 
gene mød Forraadnelſe, og der opſtilles ſtedſe flere, — 
Foruden de kunſtige Mumier gives der paa forfEjellige 
Steder naturlige, fom ere blevne ſaaledes ved Luftens 
Paavirkning. — Saaledes finder man i en Avælving é 
Domfirfen i Bremen, faldet Blyekjelderen, fordi man der 
forhen ſmeltede Blye til Tagrender og Orgelpiber, de efe 
terhaanden der. bBifatte Liig endnu uforraadnede. J 
Bernhardskloſteret paa Bernhardsbjerget blive de Reis 
ſendes Liig, der omkomme i den dybe Snee, famlede 
i et Capel, der har aabne med Gitter forſynede Vinduer, 
hvor de bevares i ſiddende Stilling, det ene lenet til dets 
andets Bryſt. Den ſtarpe kolde Luft hindrer Legemer⸗ 
nes Forraadnelſe og hentørrer dem lidt efter lide, — 
Foruden det menneſkelige Legeme balſamerede Wgypters 
ne ogſaa en vis Fugl, der tilbades hos dem, Ibis og 
giemte den i Kar, hvoraf man finder mange i ſmaae 
Hvelvinger, der bleve anbragte ved hine Begravelſer. — 
Mumierne bleve engang, for deres Balſam. brugte ſom 
Legemidler, men dette ev for længe fiden forbi. "I Dress 
Den har man to hele Mumier, ſom endmu ere fuldkom⸗ 
men godt vedligeholdte og høre til de koſtbareſte. 

Muͤnchen, Hoved; og Reſidensſtaden i Kongeriget 
Bayern, udbreder fig næften i Midten af Iſerkredſen, 
paa venftre Bred af Iſer og paa en Slette, fom fun 
paa den øftlige Side er begrændfet af lave Hsie. Den 
indtager et forholdsmæsfigt lille Rum, ſom dog Forſte⸗ 
derne fraregnede, beboes af 60000 Menneffer. Den 
indre Stad omgives af 6 Forftæder: die Au, St. Annes 
Forſtaden (Lehel), Schoͤnfeld, Mar: Farftaden, Ludvigés 
Forftaden og Iſer⸗Forſtaden Uagtet Muͤnchens fydlige 
Beliggenhed (489 8" 20”) har den ei et faa behageligt 
og venffabeligt Clima, fom mange andre Steder, der 
ligger under famme Zrede. Climaet er formedelſt Stas 

7 
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dens høie Beliggenhed over Havfladen og formedelſt 
Naerheden af. Tyrolerbjergene mere raat end mildt og ei 
meget god for Sundheden formedelft Veirligets Forans 
derlighed. Vinteren er for der mefte ftreng og vedholden⸗ 
de; Foraaret feent og lidet behagelige, Sommeren fort, 
ofte ualmindelig heed og foranderlig; Efteraaret Dar 
for det meſte meget behagelige og ſtadigt Veir. Paa de 

varmeſte Sommerdage' følge ofte folde Aftener og Jæts 
fer, undertiden er Overgangen fra et Extrem til det ans 

bet faa hurtig, at man troer paa een Dag at. have alle 
fire Aarstider. J det Lite og Begyndelfen af det; 12te 
Aarhundred vat Munden alerede af nogen Omfang og 
befjendt under Javnet Minuchen. Til dens lidvidels 
fe, Forffjønnelfe og Velftand bidroge -ifær følgende 
baverffe Regentere meget: Henrik Løve, Otto il- 
lustris, Ludvig den ſtrenge, Hertugerne Ludvig og Rus 
dolpi , den Forriges Sønner, Hertug Wilhelm den ste 
Hertug Maximilian den 1fte Hertug Albrecht den 4de 
og den nu regjerende Konge Marimilian den 1ſte. De 
fortrinligfte offentlige Pladſe i Minden ere Torvet, 
fom ligefrem kaldes Pladſei, Mar. Joſephs Plads, 
Promenadepladſen, Maximilianspladſen, Carolineplads 
fen, Kongepladſen og Ludvigépladfens Til de meeſt 
udmærkede Kirker høre; Theatinerkirken ellev den cathol⸗ 
fÉe Hofkirke, vor Frue Kirke, Peterskirken, den fonges 
lige Hofkirke St. Midaels, een af de ſtjonneſte i Tydſt⸗ 
land, det kongelige Hofcapel og Den evangeliffe Hofkirke. 
Blandt Palladſerne udmarker fig det kongelige Reſidens—⸗ 
flot, en herlig, vidtløftig Bygning, fuld af Alvor, Ver⸗ 
dighed og Hoihed, den doriffe Stiil, i det Indre prys 
det paa det Prægtigfte og Smagfuldeſte; Hertug Marie 
milanpalladfet, Hertughaven, det fuggerſte- eller Hertug 
Wilhelmspaladſet og adffillige, ſom tilhøre den dervæs 

svende Adel, Minden er Sædet for fem Minifterier og 
alle de høiere Collegier. Blandt Anftalterne til Videns 
ſtabernes Berordring ftaaer der kongelige Videnſtabers 
Akademie øverft; det ſtiftedes 1759 af Churfyrfte Mar 
ximilian Joſeph III og erhofde i Aaret 180% én nye 
Forfatning og rig Dotation af Kong Marimilian den Iſte. 
Under Opſigt af det fongelige Akademie ſtager: Hofbi— 
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bllotheket —— Muſeum og de ARE VAR 
mathematiſke og volytechniſke Samlinger, den botaniſke 
Have, Myntcabinettet, Antiquarium ꝛc. Den fonges 
lige Studieanſtalt, ſom Lereanſtalt for højere Dannelſe, 
beſtaager af ct Lyceum,. Gymnaſtum og ——— 
videre blomſtre her ſom ſerdeles Læres og-Opdragelfesans 
ſtalter, den fongelige Pageſkole, Cadetcorpſet, Stu⸗ 
dentſeminariet og Maximilians-Inſtitutet for den gvindes 
lige Opdragelſe i de høiere Stænder ; desuden Landlæege⸗ 
fEolen; Central Weterinairffolen, de mandlige og gqvins 
delige Ssndagsſkoler. Minden har og et betydeligt 
Antal Indretninger til Dannelſe i Kunſterne. Ovperſt 
ftaaer Akademiet for de dannende Kunſten med Kunfts 
comiteen; dertil Gøre: Antikſaler, Models, Tegnings⸗ 

og Malerkammeret, og Kobberſtikcabinettet. Cen af de 
feeværdigfte herværende Kunſtanſtalter er det fongelige 
Billedgallerie, hvis foftbare Samlinger ere fordeelte i 
7 deels (tørre, deels mindre Sale, paa en faa planmæffig. 
Maade, at den betragtende 590 Opmarkſomhed 
gradviis forhøies fra de lavere til de hoiere Fremſtkridt 
og Fuldkommenheder i enhver Meſters Kunſtvaerker. 
Meget intereſſante ere og Samlingerne af Haandtegnin— 
ger, Miniatur⸗, Email⸗ og Muſſivmalerier og uds 
ſtaarne Sager i Elphenbeen. Blandt de ovrige talrige 
Kunſtanſtalter udmærfe fig ifær det mechaniſke Inſtitut 
af Reichenbach og Utzſchneider, hvor der forfardiges for; 
træffelige aftronomiffe og mathematiſke Inſtrumenter, 
der ei ftaae tilbage. for de engelffe; videre de lythogras 
rhife Anſtalter, der, ſtiftede af. Sennefelder, (tede 
fe udvide fig mere og mere-i beundringsværdig Fuldkom— 
menhed og Almeennyttighed. J Drengeſondagsſtolens 
Bygning blomſtrer ligeledes en lythographiſt Anſtalt. 
IJ hvad der angager Anſtalter til Levenydelſens og Sel⸗ 
ſtkabeliahedens Forædling ogForſkjennelſe faaer Mün— 
chen viſt ikke tilbage for nogen Stad i Tydſkland. Muͤn⸗ 
chen har to ſtaagende Theatre; i Muſeum og Harmonien 
fo Selffaber, fom ved henfigtsmæffig Mands Tilfredsftils 

lelſe ogſaa Æaffe Medlemmerne Leilighed til Nyd lſen af 
ſelſkabelig Glæde og Underholdning; til forſkjellige Tis 
der gives muſikalſte Akademier og Concerter; den engel⸗ 
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ſke Have et et beſogt Spadſereſted; blandt Vinterfornøis 
elferne fortjene CarnevalssLyftighederne den førfte Plads, 
og hvo der vet vil betragte Manden i dens fulde Glades⸗ 
nydelſe, maa være der paa denne Tid. Begvem, veens 
lig Bolig, hurtig og godmodig Betjening gisre en Frems 
ned fit Ophold i Minden behageligt om ei i alles faa 
dog i de fleſte Vertshuſe. Omkring Staden ligge mange 

—Haver, hvor man ligeledes fan nyde mange Forfriſknin⸗ 
ger og Forlyſte ſer. De meeſt befsate Forlyſtelſesſteder 

i Nærheden af Muͤnchen ere: Großheſellohe, Obervoͤh— 
"ring, Bogenhauſen, Hartaching, Gruͤnwald og Thals 

kirchen. I førte Fraftand ligge Nymphenburg, Schleis—⸗ 
heim og Fuͤrſtenried, tre kongelige Lyſtſlotte, paa det 
førfte har Hoffet almindeligt ſin Sommerrefidens. — 
Der findes og .i Muͤnchen adffillige Underſtottelſes- og 
Velajorenhedsanſtalter, der eve fremkomne, ei alene ved 

de bayerſte Regenteres Hoimodighed, men og: ved rige 
Privatperſoners menneffetjerlige Gaver og Teſtamenter. 
Den vigtiafte og tillige meeſt omfattende Anſtalt af dette 
Slags er det almindelige SHehuus, hvor Syge af beg⸗ 
ge Kjøn der høre til Civilſtanden i Muͤnchen og Omeg⸗ 
nen og ei lide af ulægelige Sygdomme, modtages, pleies 
og erholde Legedom. Den indeholder Plads til > a 800 
Syge, 54 fælleds Sygeſale og desuden 60 — 
for Syge, der betale for ſig - Andre Anſtalter af dette 
Slags ere: Militéer-Lazarethet, hellig Aands Hoſpital, 
Joſephs Hoſpital, det borgerlige og Politie Lazarethet, 
Waiſenhuſet, Dagrekiſten, Hittebornshuſet og Fodſels⸗ 
ſtiftelſen. Der kongelige Strafarbeidshuus (Tugthuus) 
ev beſtemt til Straf og Forbedring for grove Forbrydere, 
der alle holdes fil Arbeide. Een af de-fortrinligfte og 
tillige funftiafte Velgjørenhedsanfalter ere Vandlednin⸗ 
gerne og Brøndværferne. — Vandet bliver ledet fra 
Iſer i Canalerne, der ere talrige og vedligeholdes med 
megen Bekoſtning, drive Maſtiner oa Møller, bevande 
Haver, bære Flaader og fiffre for Overfvømmelfer, Has 
brifer og Manufacturer ere ei talrige i Minden. — Dog 
findes der Kaftuns og Kniplingsmanufacturer, Papiir, 
Lak⸗ Tobaks⸗ og Laderfabriker ꝛc. Minden har 8 Bog⸗ 

dx 

7 
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tryfferier og 7 Boghandlinger. Desuden findes ber 
alleſſags Haandværkere, " Minden holder to ſtore Mess 
fer (Duften) om Aaret, den ene om Vinteren ved Hellig 
Trekongersdag, den anden om Sommeren ved Jacobi; 
hver af dem varet 14 Dage. - For at tilkjendegive Pubs 
likum Regjeringens Beſlutninger, Befordringer 20. uds» 
kommer et Regjeringsblad. Under Politiedirectionens Sty⸗ 
relfe udgives em Politietidende, bvorved Publikum faaer 
Kundſkab om Efterſporgſel, Tilbud om Tjeneſte, Pos 
litieanſtalter, Advarſler ꝛc Desuden udkommer endnu 
den baverffe Nationaltidende, den politiſte Tidende, 
Selſkabsblad for dannede Stænder, Ugeblad for Lands 
huusholdnings Foreningen i Bayern, den muſikalſte 
Ungdomsvenn, Theaterjournalen, Sferbladene og andre 
mindre detydelige TidsfErifter. 

Muͤnchhauſen (Gerlach Adolph, Friherre af) har 
erhvervet fig udødelig Berømmelfe ſom Premierminis 
ſter i Hannover og ſom Curator for Univerfitetet i Goͤt⸗ 
tingen. Han nedſtammede fra een af de ældfte og- meeſt 
fortjente adelige Familier og blev født den 19de Oct. 
1688. Efterat han havde fuldende fine afadem fer 
Studier i Jena, Halle og Utrecht, blev han 1714 Aps 
pellationsraad i Dresden, Aaret derpaa Overappella⸗ 
tionsraad i Celle eg 1726 hannoverſt Comitialgefandt i 
Regensburg. Fra Aaret 1728 var han Medlem af Ge⸗ 
heimeraadé s Coflegiet i Hannover. De mangfoldige For 
tjenefter, fom han udviklede hævede ham i Aaret 1765 
til Premierminiſter, i hvilken Poſt han døde den 26de 
Nov. 1770, efterat han i 55 Aar havde gjort fre Regen⸗ 
tere de viatigſte Tjenefer. Man fan med Sandhed fige, at 
det 1734 ftiftede goͤttingſke Univerſitets blomſtrende 
Tilſtand gandfÉe var hang Verk. En Mængde Indret⸗ 
ninger ved. dette Univerſitet f. Cr. Oprettelfen af Videns 
ſtabernes Akademie, Beſtemmelſen af de af famme ud» ” 

deelte Priſer, Udgaven af dets Afhandlinger, de götting—⸗ 

- fee lærde Tidender (Anzeigen), Bibliotheket, i hvis Hos 
vedſal hans veltrufne Billede findes, ſtylde ham deels 
deres Oprindelfe, deels deres Flor. Men hvad der ends 
nu var mere velgjørende for Univerſitetets Blomſtren end 
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alle diſſe Inſtituter, var den liberale, ſtore Aand, hvor⸗ 
med han vaagede over det Hele og ifær ledede Anſattel⸗ 
fen af Lærere. Blot Muͤnchhauſens Skarpblik og hans 
ti ved nogen Yndlingslards Yndflydelfe beſtemte Valg 
maa man tilffrive, af Goͤttingen under hang Cura⸗ 

"tel havde ef faa betydeligt Antal Mænd at opvife , 
hvoraf hver var for og original i fit Fag. . Øer fandt 
den Aarſag ei Sted, fom faa ofte lidt efter lide fordunk⸗ 
ler Univerſiteternes Berommelſe, - af een eller anden Læs ” 
ver leder Curator ved Embedernes Beſettelſe. Muͤnch⸗ 
hauſen beſad ſelv en ſtor, oplyſt, univerſel Aand. J 
Landets Forvaltning udmarkede han fig ved fin Mildhed 
og Omhue at befordre og underftøtte aft, Hvad der felv 
paa en fjern Maade funde bidrage til Landets Flor. 

Imidlertid kunde han i denne Green af fine Forretnins 
ger, med Henfyn til Midlerne, hvorved han opnaaede 
fine Henſigter, ei hæve fig over fin Tids cameraliſtiſke 
Sondmaader. J Univerſitetes Styrelſe fyntes han næs 
ſten ophsiet over * Tidsalder. 

Mund kaldes den naturlige Fordybning paa. det 
menneſkelige Legeme, der tjener til Aandedrat, til Spiſen 
og til Talen og oventil begrændfes af Gummehuden, nes 
dentil af Sliimhuden, hvilken fidfte gandſte bedakker den, 
og fortfættes i Luftrøret og Svælget. Foran har den 
en Aabning paa tvers, hvilken ved Læbernes Adféillelfe fors 
ftørres, men derimod forfvinder naar de lukke fig; bag til 
gaaer den i Svælget. Man ſtjelner imellem For⸗ og 
Bagdelen af Munden. Den førfe gaaer fra Laberne 
til Baſis af Tungen, indeholder dette Organ og er oms 
givet af Tænderne og Laberne. Den bliver. beftandigt 
fugtiggjort af Spyttet, der ftedfe flyder ud af Kirtlerne 
hvis ydre Canaler aabne fig i dens Indre. Den fidfte 
gaaer til Svælget og indeholder Gummedækfet, Gums 
mepillerne, hvori Mandlerne befinde fig, Tappen og 
Mundingerne af de euſtachiſte Rør. Ved de fidfte hæn= 
ger Munden fammen med Øret; en anden Forbindelfe 
finder Sted med Neſen igjennem de indre Naſeborer. 
Til Mundens Sygdomme, hvis Tilftand behøver en færs 
deles Opmarkſomhed i Legekunſten, hører Tungebaans 



503 É Muͤn 

dets alt for ſtore Korthed, de forſtjellige Tandſygdomme, 
Beſkadigelſe i Spytcanalerne. 

Mungo Park, en Chirurg fra Skotland, om 
hvis tidligere Skjebne vi Intet vide, er bleven almin⸗ 
Deliat bekſendt ved fine Reiſer i Afrika. Han var netop 
kommen tilbage fra en Reiſe tll Indien, da det i London 
1788 ovretrede Selſtab til det indre Afrikas Underføs 
gelfe (African association) erholdt Efterretning om 
Major Hougthons Dod, hvilfen paa Selffabets Be—⸗ 
koſtuing havde foretaget en, Reife i Afrika. Mungo 
Park bød fig til'et lignende Foretagende, blev antagen 
99 begav fig den 22de Mai 1795 til det engelſte Facto— 
rie Piſauia ved Gambia, hvor han forſt nogle Maanes 
der forberedede ſig til fin Reife og lærte Mandingoſprto— 
ger. Fra Beften mod Oſten igjennem, ſtreifede han 
Kongerigerne Mulli, Bondu, Kädſchaga, Kaſſon, 
Kaarta oa Ludumar. IJ det ſidſte kom han, i Begyn— 
delſen af Marts 1795 ner ved den Egn, hvor hans Kors 
gjenger Houahton havde fundet Døden; i den mautiſke 
Konge Alis Fangenſtab, hvor han ſaaledes blev given 
til Priis for den meeſt raae Behandling og den bienſyn— 
ligſte Livsfare, at han fattede den fortvivlede Beflutning, 
at flygte paa Lykke og Fromme, et tilbage paa Veien til 
Piſania, men efter fin Reiſeplan ind ad Landet, og dets 
te Voveſtykke faldt faa heldigt ud, at han den tredie Uge 

” efter fin Flugt, den 20de Juli 1796 ſaae fin Reiſes ſtore 
Maal, Nigeren. Han fulgte denne Flods Løb indtil 
udverſtigelige Hindringer tvang ham til at vende om. 
Han tog Veien veftligt langs Nigeren og fom i Septem⸗ 
her til Kamilia i Köngeriget Manding, hvor ban for 
Sygdoms Skyld og for Sikkerhed maatte « holde fig & 
fyv Maaneder. En Slavehandler, ſom han indgik Ace 
cord med, bragte ham derfra den 10de Inli 1797 tilbage 
til der engelſte Factorie ved Gambia, hvotfra han var 
reiſt 18 Maaneder før; den 15de gif han over Antigua 
til London og ankom der lykkeligt den 2sde Der. efter en 
Fraværelfe af 2z Har og 7 Maaneder, Den i en fimpel 
og kunſtlos Stiil, men med ſtreng Sandhedsfjerlighed 
forfattede. og yder intereſſante Beſkrivelſe af denne 
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Reiſe, udkom paa Engelff, London 1799, 4. og er fors 
" fEjelige Gange overfart paa Tydſt; ogſaa paa Danſt 
i Archiv for de nyeſte Reiſer. Siden tiltraadde han 
en nye Reiſe til Afriia. Hans fidfte Cfrerretninger i 
Aaret 1811 vare fra Sanfanding ved Niger. Herfra 
reifte han til Kongeriget Haouſſa, hvor han ved For⸗ 
fømmelfe af en Foræring, fornærmede Kongen, der [od 
ham angribe af Bevæbnede tet ſnevert Pas, paa en Flod, 
fom han feilede ned ad. Da alle hans Kammerater paa 
Een nær, vare dræbte, ſogtePark at redde fig ved Svom— 
men, men druknede. Dog far man havt flere og fors 
fEjellige Beretninger om hang Død. Det afrikanſte 
Selffab har været fyffelfat med at udgive Efterretningerne 
øm denne hans anden Reiſe til Bedſte for hang ulykke⸗ 
lige Familie. 

Municipier, municipia, faldtes de Stæderi - 
det romerſke Rige, ſom regjeredes under felvvalgte Øve 
righeder (duumviri, collegium decurionum), ens 

ten efter romerſke eller egne Love, og i førfte Tilfælde 
havde den romerſt Borgerret i vid loftizſte Omfang 
(municipium cum suffragio), men i fidfte funde 

den blot erholde militere Mrespoſter. 

Municipal, Municipaliteter. Ordet Munici⸗ 
pal bruges ſedvanligt i ſamme Betydning ſom hvad der 
hører til Stæder, . ſaaledes ſiger man Municipalforfat⸗ 
ning, Municipaløvrighed. Ved Ustrykket Municipa⸗ 
litet forſtager man ofte intet videre end Stadmenighed. 
J den nyere Tid har dog dette Ord i Frankerig erholdt 
en forffjellig Betydning, da man med dette Navn beteg⸗ 
nede een eller flere Menigheders Forvaltningsøvrighed 
tilfammen, uden at fage videre Henſyn paa, om diſſe 
vare Stæder eller ei. Saaledes beſtager Municipalite— 
fet i Frankerig paa ethvert Sted af Mairen, dennes Ads 
junct, og, hvor Folkemengden uefordrer det, af een 
eller flere Politicommiſſairer; og ved Siden af diffe Aue 
foriteter, der tilfammen fave Navn af Municipalitet, 
giver endnu et Municipalrqad , der iv by oprindeli⸗ 

J 
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ge Beſtemmelſe ſtulde holde Control med de af Mairen 
forte Regninger over Stedets Udgifterſog Indtagter og. 
tillige gjøre Forflag angaaende Menighedens Fornoden— 
fjeder, men det er for nærværende Tid bleven tilen tom 
gorm. i 

Munition eller Ammunition kaldes alt hvad der 
nodvendigen bruges ved Militærers fiere og lille Skyts, 
fom Krudt, Kugler ꝛc., hvilket føres paa Munitions⸗ 
vognene. 

Munkholm, en Gæftning paa en- Klippe i Trond⸗ 
hjemsſjorden næften & Miil fra Staden Trondhjem. 

Denne Faſtning, hvortil Grunden biev lagt 16583 er 
mærfværdig baade for dené naturlige og kunſtige Styrke 
og begvemme Beliggenhed. Et tredobbelt Batterie oms 
giver i Vandfladen denne Klippe, hvis eneſte Landingse 
ftederenvaaer Bolvark hvilende Træbroe. En Kilde 
og en Brønd forfyne Feſtningen tilſtrekkeligt med Vand. 
Den forſvarer ei-alene Byen. fra Soſiden, da alle Skibe, 
der fFulle til Trondhiem, maae løbe under dens Kanoner, 
men den fotfvarer ogſaa Byen fra Landfiden, da Fæfts 
ningens Kanoner beftryge den fra to Sider. Denne 
Feſtning brugtes og ſom Arreſt for Statsfanger, og den 
berømte Storkantsler Grev Griffenfeld fad her fra 
1680 til 1698. Sdeældfte Tider brugtes Klippen til 

Retterſted, men 1028 anlagde Knud den ſtore et Bene— 
dietiner⸗Kloſter derpaa. 

Muͤnnich (Burkhard Chriſtopher Greve af) rus⸗ 
ſiſt Statsminiſter og General-Feldtmarſchal, blev føde 
den yde Mai 1683 i Neuhuntorf i Grevſtabet Olden⸗ 
burg, hvor hans Fader Anton Guͤnther levede ſom ofte 
friſiſt Geheimeraad. Efter en omhyggelig Underviiss 
ning gjorde han en Reife til Frankerig og traadde 1701 i 
Tjenefte ſom Capitain ved de darmſtadtſte Tropper. ” 
1705 begav han fig i caſſelſt Tieneſte, og avancerede i 
ſamme, efter fin Befrielſe af franſt Fangenſkab, hvori 
han var kommen 1712 i Trefningen ved Denain, til 
Oberſt og indrettede Canalen og Sluſen ved Carlshas 

) 
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ven; 1716 gif han ſom Oberſt i fachſiſf Tjieneſte og 
Blev 1717 udnævnt til kongelig polſt og churkfyrſtelig 
ſachſiſt Generalmajor. Fordreven herfra ved Generale 
Feldtmarſchal Grev Flemmings Intriguer og Misundel⸗ 
ſe, gif han i ſvenſt, BØ efter Carl den 12tes Død i russ 
ſiſt Tjenefte 1720. J Febr. 1721, begav har fig til 
St. Petersburg, fig hans Lykke ventede ham. Ales 
vede den 22de Mai udnævnte Peter ham til Generallieu— 
tenant, Catharina iſte meddeelte ham Aleranderordenen 
og Peter 2den ophoiede ham ei alene 1727 til Generalen 
Chef, men og den 25de Febr, 1728. i den rusſiſke Gre— 
veſtand; 3731 blev han General; Feldtrøimefter og. næs 
ſte Aar General⸗Feldtmarſchal og Præfident i Rigskrigs⸗ 
collegiet, i hvilfen Poſt han gav den rusſiſte Landarmee 
en ny Forfatning og oprettede def adelige Cadetcorps. 
1734 beleirede og erobrede han Danzig, blev ved fin 
Ti'bagefomft: fende til Warſchau for at bilægge de é 
Polen udbrudte Uroligheder oa paatog fig 1735 Overs 
anførfelen imod Tyrkerne. J denne Krig ødelagde ban 
1736 Krim, erobrede Otſchakow, gik den 30te Aug. 
1739 over Dnifter ved Sinkowza, tilbagelagde den fnevs 
re Vei ved Prekop, flog den 28de Aug. Tyrferne ved 
Stewultſchan og bemægtigede fig den 3ore Fæftningen 
Chotzim. Frugten af denne Seier var Moldaus Erobs 
ring, og Muͤnnich havde fattet ftore Paner, hvilke dog 
tilintetgjordes ved Freden, ſom den tydffe Keiſer fluttede 
med Tyrferne, Derpaa fulgte Freden imellem Rusland 
og Tyrkiet den 18de Sept. 1739 i Belgrad, hvis Dos 
cumenter dog aldrig bleve offentligt bekſendtgjorde. 
Muͤnnich blev ved fin Tilbagekomſt et alene udnevnt til Os 
berſtlieutenant for den preobraſchenſkiſte Garde, men Kei⸗ 

ſerinden overrakte ham og egenhændig en koſtbar Kaarde, 
et Diamants Ordenskors og en Stjerne og forøgede hans 
Gage. Da Keiſerinden lage paa Dadsſengen bragte han 
det dertil at Hertug Ernſt Johan af Curland af hende ers 
Flæredes til Regent i der rusſiſte Rige, i det Haab at 
Hertugen blot fÉulde føre Navnet, men han felv have - 
Magten. Men, da han fandt fig fEnffet idette Haab, 
ſtyrtede han Hertugen og lod ham — —* Manſtein, 

w — 2 < 
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hvorp aa Prindfeffe Anna, ſom det (od, førte Regent Pas 
bet. Da han ei funde blive Generaliſſimus, [od han fig 
erklære for Premierminifter og. ſluttede et Forfvarsfors 
bund med Preuſſen. Men, da Regentinden traadde i 
Forbindelſe med Wien og Dresden, fandt han fig faa 
fornærmet, at han i Mai 1741 fordrede fin Afſteed. 
Før ſamme paafulate, forærede Storfyrftinden ham Her⸗ 
ffab:t Wartenberg og efter famme gav hun ham en Pen⸗ 
fionpaa 15000 Rubler, faa at han aarligt havde 70000 
Rublers Indtegter. Samme Aar ophoiede Churfyrſten 
af Sachſen ham ſom Rigsvicarius i den tydſte Rigsgre— 
veſtand, men formedelſt hans imidlertid indtrufne Ulyk— 
fe erholdt han forſt Beftallingen 1762. Efter erholdt 
Afſked vilde han gane til Kånigsberg, men blev, da Elis 
ſabeth befteeg Thronen, arreſteret paa Reiſen, forſt fors 
dømt til Døde, men benaadet med Tabet af fine Godfer, 
og bragt til Pelim i Siberien, hvor han levede meget 
tarveligt med en daglig Indtagt af tre Rubler indtil Pers 
tev den 3die faldte ham tilbage Da han den 24 Maris 
1762 ankom i Petersburg, ſendte Keiſeren ham fin 
Kaarde, indfatte ham igjen i fine forrige Verdigheder og 
gav ham den 31e Marts en Audiens, hvori han paaheng⸗ 
te ham Andreasordenen. Catharina den anden udnævns 
te ham 1762 til Generaldirecteur for de baltiſke, revals 

ſke og narvaffe Havne ſamt nogle Canaler og S'ufer. 
Endeligt døde han den 16de Oct. 1767 i Reſidenſen, 
medens Anffet var i Moſkwa i fit 84de Aar. Man har 
afham: Ehauche pour donner une idée de la for- 
me du gouvernement de J'empire de Rusſie, Co- 
penhag. 1774. 8- 

Muuoz (Juan Baptifta), en berømt fpanff Lerd, 
født 1745 i Muſeros ved Valencia, ftuderede i Madrid 
og blev alerede i en Alder af 20 Aar Profeffor i Philo— 
fophien i Valencia. Det var ham, der fiyrtede den aris 
ſtoteliſk⸗ſkolaſtiſte Philoſophie og fatte en fund Logik, en 
grundig Phyſik og en ſikker Methode at trænge ind i Vis 
denſkaberne Steder. Da han var 22 Aar gammel 
fÉrev han Fortalerne til P. Luis de Granadas Rhetorik 
og til Verneis Logik, i hvilfe han udviflede en omfatten⸗ 
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de Lærdom. Siden udnævnte Regjeringen ham til Cos⸗ 
mograph af Yndien. Dette Embede foreſtod han med 
Udmærfelfe indtil Minifteren Galvez overdrog. ham at 
ſtrive Amerikas Hiſtorie. For at ſamle Materialier 
hertil underføgte han Archiverne i Simancas, Sevilla, 
Cadir,. Liſſabon ꝛc., hvis rige Skatte hidtil vare blevne 

ubekjendte og utilgjengelige for hans: Formænd. Udbyt— 
tet af diffe Underføgelfer vare 130 Hind Documenter 
og Originalbreve fra Columbus, Pizarro, Ximenes 20. 
aa denne Baſis begyndte han fin herlige Bygning. 

… Men Døden afbrød hans Arbeid 1799, hvoraf fun førs 

ſte Bind er udkommet (Historia del nuevo mundo 

Madr. 1793, paa Tydſt af Sprengel); af det andet 
—* han efterladt to hele Boger og den tredie næften fuld⸗ 
ort. 

Muͤnſter (Strasburger). Navnet Muͤnſter er 
fremkommet af der latinſte fordærvede Ord Monaste- 
rium (Kloſter) og betyder altfaa det cenfomme Sted, 
hvor Munke leve ſammen.  Dernæft har man tillagt 
"de høie Stiftskirker og Cathedralfirfer dette Navn, 
fordi nemlig i Forſtningen de Geiſtlige og Stiftsperſoner 
plejede ved dem at leve ſammen efter viffe Regler. 
Fremfor alle er Strasburger⸗-Muͤnſter berømt, hvilket 
tilligemed den coͤllnſte Domkirke og nogle andre Kſompe—⸗ 
bygninger, er det meeft ophoiede Minde af den gammel⸗ 
gothiffe elfer rigtigere gammeltydſte Bygningskunſt og 
om vore Forfadres høte Religioſitet. OmendfEjøndt man 
ei fan nægte at mange af diſſe Domer og Kirker maae 
i deres nøgne Koloſſalhed give den aandrige og derhos 
fordumsfrie Jagttager, et morkt fiendtligt Billede om 
den Tids religioſe Characteer, faa er dette dog aldeles 
ikke Tilfældet- med Strasburger⸗Muͤnſter. Det er en 
K&jæmpebygning af uhyre Dimenfioner , de to Taarne 
blive alerede i lang Fraſtand ſynlige for Vandreren og 
længe før Strasburgs øvrige Taarne, men, ſom Goͤthe 
figer, her er den unaturlige og tilfyneladende umulige 
Forbindelſe bevirfet, at forene det Behagelige med det 
Uhyre. J Grundridfet har Muͤnſter intet færdeles Af 
vigende fra lignende Bygninger. Fra Øften træder man: 
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ind i ct Gaardsrum, der er omtrent tre Gange faa bredt 
fom dybt og er omgivet af Biſkoppens Bolig og dertil 
hørende Bygninger faavelfom af de Geiſtliges Celler. 
Derfra fommer man til Kirken ſelv, Gvortil. tre & lige 
Mellemrum fordeelte Indgangsdorre lede. Over den 
midterfte er de Geiſtliges Chor, hvorfra igjen to Dørre 
føre til Kirkens Skib; mellem dem ev Pradikeſtolen, lis 
geoverfor ved den mobſatte Bæg mod Veſten en Dør til 
den ved Kirfen værende Afdeling, hvori de Bodfardige 

, havde: deres Plads, ſom Grakerne kaldte Nanthea. 
Herfra gaae igjen længere mod Veſten to Udgangsdorre— 
Dag ved de to andre Indgangsdorre paa høire og vene 
fire Side af den mellemſte, og derfra ganer ved Siden af 
Skibet paa Sydfiden den Afdeling af Kirken for Fruens 
timmer, imod Jorden den for Mandsperſoner. Fra 
enhver af de to Afdelinger gaaer en Dør mod Veſten ved 
Siden af det ovennævnte Rum for de Bodfærdige: Om 
Udforelſen af Bygningen lader fig vanſkeligt fige noget 
Bedre end hvad derom findes i Gåthes Leben B. 2 S. 
411 20, faavelfom i hans Månfters Bygmeſter, Erwin 
von Steinbady helligede Afhandling, der er optagen i Here 
ders von deutſcher Art und Kunſt. Her anføres blot Res 

atet af hang Betragtning. —… Goͤthe roſer Muͤnſter, 
for det rigtige Forhold i de ſtore Afſdelinger, men den 

findrige og rige Prydelſe tilder mindſte; han erkjender 
og Forbindelfen af deres mangfoldige Sirater imellem 
hverandre, Henledelſen fra en Hoveddeel til en anden, 
og Sammenknyttelſen af vel i Form ligeartet, men dog 
hoiſt forfFjellig Enkelthed, fra det Hellige til det Uhyre, 

"fra Bladet til Takken.“ Alerede 504 efter Chriſti Føde 
fel opførtes paa det Sted, hvor Muͤnſter ſtaaer, en Kirke 
under den franfiffe Konge Chlodevig og fuldførtes + fer 
Aar af Steen og Træe. 1015 begyndte Bygningen af 
den nuværende Månfter dérmed, at man lagde et nyt 
Fundament”. Bygningen felv opførtes under hele Landets 
gudfrygtige Underſtottelſe og Medvirkning, af lutter hugne 
Quaderſtene; der arbeidedes paa ſamme 260 Aar, før 
Bygningen af det ſaakaldte nye Taarn begyndte, hvilket 
blev vifiret og anlagt af Erwin von Steinbach. Efter 
hans Død den 16de Febr, 1318 fortfatte hans Søn Ser 
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hannes Verket. Han Blev derved underftøttet af ſin Sør 
ſter Sabine, ſom Faderen ligeledeg havde underviift i 
Bygningskunſten. Af hendes egen Haand er der ſtjon⸗ 
ne Sindbillede paa Ufrdærfer paa Portalen. Her er 
paa hoire Haand den chriſtne Kirke foreftillet ved en kro⸗ 
net Jomfrue, ſom i den venſtre Haand holder Korſet 

og i den hoire Kalken, paa venſtre Side foreſtilles 
den jødiffe Synagoge ſom en qvindelig Figur med boiet 
Hoved og tilbundne Pine, ſom i den hoire Haand holder 
'en brudt Piil og i den venſtre Moſes's Lovravler : Kronen 
falder af hende. Paa begge Sider ſtaae de tolv Apoſtler 
Heller iffe Johannes von Steinbach oplevede Varkets 
Fuldendelſe. Han, hans Fader og Moder ligge begrave 
nei Muͤnſters Korsgang i St. Johannes Capel. Forſt 
i Aaret 1365 blev Muͤnſter fuldfert ved Bygmeſteren 
Johan Hiltzen fra Coͤlln og endnu ſen anden Vygmeſter 
fra Schwaben. 

Muͤnſter (Monasterium)) et fordums Hoiſtift i 
den weſtphalſte Kreds, 230 Qvadratmile med 350000 
Indb. Hovedſtaden Munfter med et Citadel ligger ved 
Aa, har 25000 Indb., en Domkirke og adſtillige Stif⸗— 
ter og Kloſtere. Den markvardigſte Kirke er Lemberts⸗ 
kirken, ligeledes kan man bemarke det biſkoppelige Pals 
lads. Univerſitetet er ei mere i Flor. Den herſtende 
Religion er den romerſt⸗catholſte. Det hele Land ſtod 
indtil 173902 under en geiftlig Regent. J det 16de Aars 
hundred huferede Gjendoberne i Muͤnſter; de ſamlede ſig 
ifær i Staden (1533), afſatte Statéraadet (1534) og 
oprettede Kongeriget Zion, men Biſkoppen af Muͤnſter 
tilbagetog 1735 Staden underſtottet af andre Fyrſter, og 
Sfræderen Johan fra Leyden, der havde opkaſtet fig til 
Konge i Zion, blev ophængt i Stadens hoieſte Taarn. 
J Aaret 1802 kom Endeel af Biſpedommet tilligemed 
Hovedſtaden ſom Fyrſtendom Muͤnſter under preusſiſt 
Overherredom og blev under ſamme til 1807, da det fors 
enedes med Kongeriget Weftphalen. Under dette Herre» 
dom blev Domcapitlet i Muͤnſter, hvor Prafecten over 
det muͤnſterſte Land reſiderede, ophevet. De ſamme 
tilhørende Solvkar, henved 1000 Pund og der Jeſuiter⸗ 
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ne tilhorende Solv omtrent 1100 Pund, bragte man til 
Paris. Domherrerne fif Penſion; Munkene i de ophær 
vede Kloſtere bleve tildeels udſtodte i Verden med fan Reis 
ſepenge, deelsbleve de afſtedigede med en ſparſom Penfis 
on. J Aaret 1813 toge Preuſſerne efter de Franſkes 
Fordrivelſe dette Land igjen i Beſiddelſe. Den preusſiſke 
Kreds Muͤnſter, ſom ſtager under Provindſen Weftyhas 
len, omfatter 156 Quadratmile og har 334, 300 Ind⸗ 
byggere. Hertil horer Fyrſtendommet Muͤnſter med 
Cappenberg og Hoiheden over Salm⸗Salm, Salm⸗ 
Kirburg, Rhin og Wildgreverne, Duͤlmen og Rheinas 
Wolbeck, Bentheim⸗Steinfurt, Anholt, Gronau, Geh⸗ 
men og Recklinghauſen, videre — — og preuſſiſt 
Lingen. 

Muͤnſter⸗Meinhsvel (Ernſt Frederik Herbert) 
Rigsgreve til Muͤnſter, Friherre af Grothaus, Herre 
fil Lodenburg, Holte ꝛc., blev født den forſte Marts 
1766 i det Hannoverſte og nedſtammer fra en gammel, 
rigsgrevelig Familie, der fordum deelte fig i flere Linier 
og hvis falleds Stamfader, Hermann Ifte opbyggede Ars 
veborgen Meinhovel og var Sachſernes Herforer. Dens 
ne blev i Aaret 781 fældet af Carl den ſtore ved Harſtatt. 
Mu blomſtrer der fun een Linie, hvis: Stamfader Eds 
gard, ædel Serre til Meinhovel og Ruͤnen, døde 1522. 
sen denne deler fig i fre Grene, Langelage, Koͤnigs⸗ 
brod og Lodenburg, Fra den fidfte nedſtammer Ernſt 
Frederik Herbert, ſom var kongelig hannoverſt Geſandt 
ved Congreſſen i Wien. Han har gjennemgaaet alle 
Civiltſeneſtens Grader, var førft Kammerauditor, ders 
paa Hofraad, Kammerraad, Geheimeraad, churhanno⸗ 
verſt Geſandt i Petersburg og tilſidſt foredragende hurs 
fyrſtelig Miniſter i London. Saaledes har han dannet 
ſig til en fuldkommen Statsmand. Den ham af hans 
Souverain forundte Hæderspoft ſom Landsmarſchal for 
Hannover er en nye Værdighed, da der — kun gaves 
Special⸗Marſchaller. 

birdere (Ballade. 
ført Gymnaſiet i fin Fedreneſtad, hvor han ifær ud mære 
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fede fig i den latinſte Veltalenhed og Poeſie og gif 1754 
til Jena for at ſtudere Theologie. Her udvikledes hans 
Zn'æg til ſyſtematiſt Tænfen, og tillige erhvervete han 
fig Ferdighed i Prediken. Efterat han flere Gange havs 
de beviiſt fin Duelighed ved afademiffe Skrifter for det 

meſte af philoſophiſt Indhold og ved deres offentlige 
Forſvar, blev han 1757 Privatdocent og fort derpaa 
Adjunkt ved der philoſophiſte Faculter i $ena. Meden 
neſten utrolig Anftrængelfe holdt han dagligt 8 til 10 
Forelæsninger og vilde-gandffe have opofvet fig til der 
afademiffe Liv, hvis han ei 1760 var faldet ſom Wais 
ſenhuuspreſt og Hofdiaconus til Gotha. Her nød fan 
under fir halvtrediegarige Ophold. Hoffets Yndeft og Als 
les Kjerlighed, hvorpaa han blev forflyttet ſom Supe« 
rintendent til Tonna. Men alerede 1765 blev han kal⸗ 
det ſom Præft til den tydſte Petri⸗ Menighed i Kjøbenz 
havn. Dette Embede bekladede han til fin Dod 1793. 
Hans Fortjenefter indſtrænkede fig ei til hans Menighed, 
for hvis religisſe og moralſte Uddannelſe han deg nermeſt 
var yderft virkſom; han bidvog færdeles meget til Udbre— 
delſen af mere renſede Religionsbegreber i Danmar og 
Tydſkland. Blandt de mange Samlinger af Prædibes 
nev han udgav, udmarke fig iſer: Vortråge uͤber die 
Reden und Begebenheiten Jeſu nad den vier Evangeli— 
ſten. De indeholde en Skat af practiffe Bemarkninger. 
Talentet til religiss Poeſie, ſom Muͤnter alerede havde 
viiſt i fine Skoleaar, uddannede fig ved modnere Alder 
ſtedſe mere, "hvortil den fortrolige Omgang med Cramer, 

Klopſtock, Gerſtenberg og Funk ei lider bidrog, Forſt 
udgav han 1769 fine geiftlige Cantater, derpaa i Aare⸗ 
ne 1773 og 74. to Samlinger af geiftlige Sange. De 
ere tildeels fatte i i Muſik af den Tids bedfte Componiſter. 
Struenſees Omvendelfeshiftorie, fom han udgav 1772 
og ſom er en Følge af hans med fjelden Indſigt holdne 
Samtaler med denne ulykkelige Statsmand, gjorde hang 
Navn hæderligt befjendt over hele Europa. IJ fine fide 
fte Leveaar erhvervede Muͤnter fig en nye og ſtor Fortjene⸗ 
ſte ved Indretningen af ſin Menigheds Fattigvæfen og 
ved Oprettelfen af en Friſkole for Pigebørn. Hans 
Søn, Dr, Frederik Muͤnter, Biſtop over: Sjellands 
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Stift, Storkors af Dannebrogen, Dannebrogsmand ꝛc. 
har ſkaffet fig et anſeet Navn over hele Curova ved fin 
udmærfede Lærdom. Hans Datter Frederike Bruun 
er fordeelagtigen bekjendt i den fEjønne Literatur, ” 

Muͤnzer (Thomas). Denne berømte Sværmer var 
født i Stollberg paa Hatzen, ubefiendt/hvad Aar. Var 
der ubevifte Sagn fandt, at hans Fader uretfærdigviis 
var bleven henrettet af en Greve af Stollberg, faa kun⸗ 
de man deraf bedre forklare den Retntng, hans Aand 
fiden tog. Sandſynligt fruderede han i Wictenberg, 
Hvor han og blev Magiſter. Efter fuldendte Studier 
blev han Skolelerer i Aſchersleben. J Halle var han 
Caplan i et Nonnekloſter, gik derfra igjen til Stollberg, 
hvor han prædifede med Bifald, bley i Aaret 1520 
faldt ſom førfte Predikant til Zwickau, gif alerede næfte 
Aar til Prag for at fFaffe fig Tilhængere blandt Hus ſiter⸗ 
ne og blev cert eller to Aar ſenere Præft i Allſtedt. Paa 
ethvert Sted) han opholdt fig, vifte han fig fom et uro— 
ligt Hoved og en rafende fanatiſt Modſtander af Pave⸗ 
dommet, J Forſtningen opparmedes han ved Lesnin⸗ 
gen af myſtiſke Skrifter, ſom Taulerus's, den prophetis 
ſke Abbed Joachims og Andres. Hans Iver imod ſtola⸗ 
fi og pavelig Theologie brød forſt ud i hans Præfener, 
og i Bøhmen. opflog han en heftig Intimation contra 
Papistas, fam man endnu har og ſom han havde revet 
med egen Haand. Luthers Lære begyndte paa denne Tid 
at lssrive Gemytterne fra den pavelige Samvittigheds— 
tvangs Tyrannie, men paa den anden Side opfom tillige 
en fværmer(€ Aand. Medens Luther levede ftille paa Wart⸗ 
burg og Karlſtadt begif de meeſt udfvævende Voldſom⸗ 
heder i Wittenberg, dannede Giendobernes Sect fig i 
Zwickau, og i Spidſen for dem flod Claus Stord, en 
Dugmaaer, med hvem Marr —— Martin Kell⸗ 
ner og Thomas Muͤnzer forenede fig. -De trængte med 
deres Tilhængere til Wittenberg; "men Luther, ſom ile⸗ 
de til, bragte det ved ſine Præbifener faa vidt, at Stord) 
og Karlſtadt maatte forlade Wittenberg. — Med mere 
Ild og Held udbredede derimod Muͤnzer fin Lære i Alt⸗ 
fedt i Thyringen, hvor han var Preſt ſiden 1523. Jan 
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beſtreed ei alene Pavedommet, men og Luthers Pære og 
ophidfede Underſaatterne til Ulndighed mod deres Øvrig» 
heder, ifær naar de forbsde dem at beføge hans Præs 
dikener. Han overtalede letteligen Pobelen til at troe, 
at Gud ſnart vilde befrie Chriſtenheden fra det Aag, 
hvorunder den ſukkede. Med hver Dag formeredes 
hans Tilhængere, og vorte ſnart ſaaledes, at Churfyrſt 
Frederik af Sachſen og Hertug Johan fordrede Muͤnzer 
til Weimar 1524 for at forſvare ſig. Man lod Gam 
gaae og [od fig nsie med at befale Amtmanden og Raadet 
i Altſtedt at fjerne en for den offentlige Rolighed faa fars 
lig Sværmer af deres Stad, Muͤnzer undveeg af Sta⸗ 
den, lod et heelt Aar intet høre fra ſig og fremtraadde 
førft igjen i Nuͤrnberg. Da man ei taalte ham her, gik 
[jan til Schafhauſen, hvor han opholdt fig er halve ars 
J Aaret 1525 fom han tilbage til Sachſen. Han præs 
difede i Muͤhlhauſen, vandt Folfemængden, affatte det 
gamle Raad, ſom havde forbudet ham at pradike og inds 
fatteet nyt, lod Klofterne og de Riges Huſe plyndre og 
proclamerede en almindelig Fælledsfab af Eiendomme. 
En anden lignende Sværmer ved Navn Pfeifer faldt med 
fit roverſte Anhang ind i Eichsfeld og forenede fig med ” 
Muͤnzer. Dette Forfald og den Efterretning, at 40000 
Bønder havde ſammenrottet fig: i Franken, plyndrer 'og 
opbrændt 150 adelige Slotte og 23 Kloſtere, opflamme⸗ 
de Muͤnzers Mod. Han opbød firie Tilhængere i Franken⸗ 
hauſen, i det Mausfeldſte og ſamtlige Bonder i Muͤhl⸗ 
hauſen, Langenſalza og Tennſtedt og ruſtede ſig iilſomſt 
til Krig. Han lovede. af ophsie dem ſamtligen i Herre⸗ 
ſtanden. Efterat han havde ladet Pfeiffer blive tilbage 
ſom Statholder i Muͤhlhauſen, begav han fig med 300 
Udvalgte til Frankenhauſen, afbrød de afFgranfenfaufers 
ne med Greven af Mansfeld aabnede Underhandlinger 
pg ophidſede paa nye Gemytterne. J denne Criſts do⸗ 
de Churfyrſt Frederik den viſe. Hans Efterfolger Jo— 
han befluttede fig til kraftigere Forholdsregler. Han, 
Hertug Gevrg af Sachſen, Landgreve Philip af Heſſen 
og Hertug Henrif af Braunſchweig forbandt fig" og beor⸗ 
drede 1500 Ryttere og nogle Faner Fodfolk mod Oprøz= 
terne, Diſſe vare overlægne i Tallet, henved g009 
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Mand, va ſtode fordeelagtigt paa en Hoi ved Franken⸗ 
hauſen, beſkyttede af en Vognborg- De forenede Fyrſter 
tilbøde endnu engang mindeligt Forlig, men Muͤnzer vils 
de ei høre, og opflammede fine Folks Mod ved de meeſt 
rafende Taler øg lovede dem Guds Biftand. Den 15de 
Mai 1525 fom det til et Slag, hvori Oprørerne efter 
en haardnakket Modſtand bleve aldeles flagne. Efter 
Nogle miftede be 50900, efter Andre 7000 Døde. De 
gvrige, hvoriblandt Muͤnzer var, kaſtede fig ind i Frans 
kenhauſen. Modlos ſkjulte han fig her, kaſtede fig i en 
Seng og anftillede fig fygs De fyrſtelige Tropper beſat⸗ 

te og piyndrede Staden. Man havde ei lagt Marke til 
Muͤnzer, hvis ei en Soldat havde i hang Lomme fundet 
reven af Mansfelds SÉrivelfe til ham. . Han blev tar 
gentil gange og bragt til Heldrungen, hvor han paa Pines 
benken endeligt opdagede fine Forbundne. Pfeifer, der havs 
de villet flygte fra Muͤhlhauſen, blev ligeledes bragt fangen 
tilbage, Thomas Muͤnzer slev ogfaafendt derhen fra Hels 
drungen og tilligemed Pfeifer og 24 andre Rebeller dømt 
til at henrettes med Sværd. Den forhen faa trodſige 
Muͤnzer tabte alt Mod, da han gif til Retterftedet; han 
kunde et felv fremfige Troesartiflerne, men Hertug Hen⸗ 
rik af Braunſchweig fremfagde dem for ham. En anden 
Hiſtorieſtriver fortæller, at han endnu paa Retterſtedet 
fEal have drukket 12 Maader Vand. Hans Legeme blev 
efter Henrettelſen ſpiddet, og hang Hoved fat paa en 
Stage. Staderne Langenſalza, Muͤhlhauſen og Tenn⸗ 
ſtedt, bleve ſtraffede ved betydelige Pengeboder, og ends 
nu flere Oprørere, blandt hvilke Borgemeſtre og Raads⸗ 
herrer, henrettede. 

Murat ſee Joachim Murat. 

Muratori (Lodovico Antonio), var født i Vigno⸗ 
la i der Modenefiffe Aar 1672. Naturen havde mede 
deelt ham de lykkeligſte Evner, og duelige Lærere udvikle⸗ 
de dem. J en Alder af 22 Aar blev han af Carlo Bor⸗ 
romeo faldet til Mailand og fraadde i Spidſen af det 
ambroſianſke Collegium og det dermed forbundne Biblio⸗ 
thek. Muratori ftuderede her de Gamle og gjorde fig 
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bekjendt med det Fortrinligſte af den nyere Tid. J Aar 
ret 700 faldte Hertugen af Modena ham tilbage ſom 
fin Underſaat og giorde ham. til fin Bibliothekar og Ars 
chivar. J dette dobbelte Embede opoffrede Muratori 
ſig ſine Studier med den ſtorſte Iver. Hans Venners 
Antal forøgedes, Den berømte Cardinal Noris, Ciam— 
pini og Magliabecchi, Benedictinerne Mabillon og 
Montfaucon, Jefuiten Papebrock, Marquis Maffei, 
Cardinal Quirini raadførte fig med ham ved deres Ar⸗ 
beider. Akademierne kappedes om den re at tælle 
ham blandt deres Medlemmer, - Arfadiernes Akademie, 
Akademiet della Crufca, det etruſciſte fademie i Cortona, 
det kongelige Selſkab i London , det keiſerlige Akademie 
i Olmuͤtz ſendte ham næften paa een Tid deres Diplomer. 
Hans Fienders Beſtyldninger, at han var Kjetter og 
Atheiſt, fandt ei nogen Indgang hos en faa oplyſt Pave 
fom Benedict den 14de, der endog i en egen Skrivelſe 
beroligede Muratori desangagende. Muratori "døde 
1750. Han beſad de meeſt omfattende Kundſkaber i 
Jurisprudenſen, Philoſophie, Theologie, Poeſie, Old⸗ 
tidsforſt ning, nyere Hiſtorie ꝛc. 46 Foliobind, 34 
Quarter og 13 Octavbind indeholde hans talrige Var— 
fer, af hvilfe følgende hev nævnes: Anecdota, quæex 
Ambrosianæ bibliothecæ codd, nunc primum eruit 
L. A, Mu«atorius; 2) Anecdota græca; 3) Rerum 
italicarumscriptores; 4) Antiquitatesitalice medii 
ævi; 5) Novus thesaurus veterum inscriptionum ;' 
6) Annali de Italia dal principio dell era volga- 
re fino all? anno 1500;.7) Della perfetta poesia 
italiana, 

Murcia, et fordums Kongerige og nu en Pros 
vinds af Spanien, grændfer mod Øften til Valencia, 
mod Norden til Caftilien, mod Veſt til Granada og mod 
Syd til det middellandffe Hav. Det har paa et KXlades 
indhold af 240 Quadratmile henved 340,000 Indb. og 
ev bjergfuldt, dog frugtbart paa Citroner, Pommeran— 
fer, Oliven, Mandler, Morbær, Riis, Bælgfrugter og 
Sukker, og kaldes derfor Kongen af Spaniens Lyfthave. 
Hovedſtaden Murcia ligger ved Segura, har 44000 
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Indbe, et Caſtel, kaldet Monteagudo, og driver udbredt 
Handel med Silke. Her er og et ſtort Salpeterſyderie. 
Cathedralkirken ev en pragtfuld Bygning. Den her refi 
Derende Biſkop har ei Navn af denne Stad, men af Cars 
thagena. Inquiſitionen har et Tribunal her. 

Muret (Marcus Anton), blev født den rate 
April 1526 i Muret, en Landsbye ved Limoges. (af hvile - 
ken han og ſtal have fit Navn). Han drev formodentligt 
fine forſte Studier i Limoges. Fra fit 18de Mar dyrkede 
han de humaniſtiſte Videnſkaber i Agen, faavelfom é 
Villeneuve, Poitiers, Bourdeaux, Paris og Touloufe, 
paa hvilket fidke Sted han og lagde fig efter Zurispru— 
denfen. 1554 gif han til Venedig, hvortil efter uſande, 
af hang Fiender udfpredre Rygter Aarſagen fEal have 
været, af han i Toulouſe ſtal have været indviklet i en 
Underſogelſe for Sodomiterie, der faldt ufordeelagtigt ud 
for ham). Her og i Pabua levede han verelviis fer Aar 
og deelte fin Tid mellem Underviisning og Bogſkriven, 
indtil Cardinal Hippolyt af Eſte faldte ham til fig til 
Rom for af bruge Sam i forfEjellige Forretninger. - Med 
ham gjorde Muret 1562 en Reiſe fil Frankerig og bes 

gyndte, efrer fin Tilbacefomft til Rom af æfe offent'iot 
faavel over Clasſikerne og Philoſophien, ſom over den 
Lorgerlige Ret. 1576 lod han fig . indvie til Praſt og 
1584 nedlagde fan fin Lærerpladé, tilbragte fin øvrige 
Tid i ftille, from. Roe og dode den ade Juni 1585. 
San var uden Modſigelſe een af den nyere Tids føres 
træffeligfte Stilifter, en Mand af Skarpſind og Swmag 
og fortjener en udmerket Rana blandt Philologerne og 
Critikerne. Han bar iſar gjort fig berømt ved ſine 
Taler, der alle have den claéfiffe Oldtids Præg, famt - 
ved: fine variis lectionibus (udaivne paa nye af F. A. 
Wolf i Halle 1791, 8) va ved fine Oplysninger ved ens 
kelte Claſſker. Hans ſamtlige BWærÉer ere udfomne i 
Verona 1727, 5 Bind 8., men denne Samlina indes 
holder fun emtrent Halvparten af dem oa er pyderſt for⸗ 
ſommelig. Langt fuldſtendigere, noiagtigere oa. mere 

critiſk er den ſmukke af David Ruhnken beſorgede Udgas 
ve i Leiden 1789, 4 Dind i ſtor Octav. 

dl 
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Murillos Bartholomeo Stephane) en berømt 
ſpanſtk Maler, født i Sevilla 1618, vifte alerede tids 
ligt et overordentligt Kunftanlæg og erholdt den førfte 
Underviisning i Tegning af fin Slægtning Juan del 
Caſtillo. Mutillos giorde Hurtige Fremſeridt. Da 
hans Lærer havde nedfat fig i Cadix arbeidede han for 
fig felv; merhvervede fig ſtor Ferdighed og malede med 
en behagelig, dog noget ſtiv Colorit. AF denne førfte 
Periode feer man adſkilligt af ham i Sevilla. En 
Mængde af hans malede Helgenbilleder gik til Indien. 
Af de derved: fortjente Penge ſammenſparede han cils 
ſtrekkelige Reifepenge for at gaae til Madrid, hvor 
hans Landsmand Velasquez modtog "ham — velvillig 
og ſtaffede ham Tilladelfe ar copiere de Mefterværfer, 
der fandtes af Tizian, Rubens, van Dyt, REwera 
og Velasquez's egne. Efter nogle Aars Forløb vendte 
han tilbage til Sevilla, hvor han vakte almindelig Fors 
Laufelfe ved fine Malerier i Klofteret Franciſco. De vas 
re udførte i van Dydé, Spagnolets og Velasquez's 
Stiil og ſtaffede ham meget at beſtille. Hans hæderligs 
fie Periode var fra 1670 til 1680, i hvilfen han foruz 
den mange andre malede 8 ftore Stytfer for Kirken til 
Hoſpitalet St, Forge della Caridad. I diſſe Billeder 
viſe hans fore Fortjeneſter ſig, nemlig hans grundige 
Kundſkab i Anatomien i den Varkbrudnes Figur; de 
ffjønne Maffer af hans Lys: og Sfyggefpil i Engelens 
Aabenbaring for Abraham; Adel i haus Hoveders 
Characteer, iſcer i Hovederne af Chriſtus og Moſes og 
den forlorne Sons Fader; Udtrykket i Sonnens inderli—⸗ 
ge Fortrydelſe; den herlige Compoſition, det rigtige 
Perſpectiv og Coloriten i dem alle, Et Arbeid af lignen⸗ 
de Beſkaffenhed var det for Kirken de [os Venerables, vis 
dere i Capucinernes Klofter, Hor denne Orden malede 
han pg i Cadir en ſtor Altertavle, men endnu før'fammes 

Fuldførefe gjorde han er ulykkeligt Fald der paadrog ham 
en farlig Sygdom. Han vendte tilbage til Sevilla og 
døde der 1682. Ci alene ved fine talrige og fortraffelige 

Arbeider bragte han Malerkunſten i Spanien i Opkomſt, 
men og ved et Akademie, Hvis Stiftelſe lykkedes ham, 
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trods alle Hindringer, og hvis Praſident han var fra 
1660. Hans Difsiple afvege dog fun alt før ſnart fra 
deres Meſters fore Stiil for at overlade fig en beqyem⸗ 
mere Naturalismus. 

Murner (Thomas), mærfværdig ſom tydæ Satis 
rifer i der 16de Aarhundred, var, ligefom hang Møns 
ſter i den didactiffe- Satire Sebaſtian Brand, født i 
Strasburg formodentlig i Marer 1475. Han ſtuderede 
Theologie, blev derpaa Francifcaner og havde den re 
1506 at kroͤnes ſom Digter af Keiſer Maximilian I fte. 
Hans fatirife Skildringer, ifær hans Angreb paa den 
Tids fordærvede Geiftlighed paadrog ham mange Forfol— 
gelfer. Dog var han en ivrig Catholik og Luthers Mods 
ſtander, ſom hans Invectiver imod denne og hans Kir— 
fer og Kjetteralmanach beviſer. Han fulgte og den engel⸗ 
ffe Konge Henrik $des Indbydelſe og deeltog i Deſputa— 
tionerne om Catholicismus og Proteſtantismus. Siden 
opholdt han-fig i Schweiz, prædifede mod Proteſtantis⸗ 
men , men blev dog forviift Landet af de carholffe Cans 
toner dg døde ſom Dortor i Theologien 1536, efter Ans 
dre [537 Han var i det Hele et uroligt Haved, fuld 
af redelig Sver, men heftig, djerv, grov, perfonlig , 
og, i den Trang at udøfe fin Vittighed, omftændelis og 
ſnakſom. Hans Sprog er kraftigt og ofte nyt. Den 
fortrinligſte blandt hans Satirer er hans Narrenbeſchwö⸗ 
rung (Narrvebefværgelfe), Strasburg 1512 og ſiden flere 
Gange; her vifer han fig ſom Kjender afde mennefEelis 
ge Daarſkaber fom han revfer uden Orden og leverer 
manget Éraftigt Malerie af fin Tids Seder. Hans 
Schelmenzunft (Sfjelmelaug) 1512 og ligeledes i flere 
fenere Udgaver med Anmærfninger og Gloſſer, Halle 
1788. 8.) afmaſkerer Bedragernes Orden. Til hang 
øvrige Skrifter, fom man finder i Kochs Compendium 
der deutfds, Lit., 1fte Deel S. 154 hører og die Gauͤch⸗ 
matt og hang geiſtliche Badefahrt (Straßb. 1514), et 
religioſt Digt i Riim. Han har og bearbeidet Tyll 
Uglſpeil. Saͤmmenl. Waldau om Th. Murners Levnet og 
Skrifter, Nuͤrnb. 1775. 
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Murphy, (Arthur) en engelſt Drammatiker, 
blev fodt i Cork 1727. Efrerat have forſogt fin Lykke forſt 
i Handelen dernæft hos en Retslærd, udaav han en Jour— 
nalunder Pavnaj The Gray's Inn Journal paa ſamme 

Tid ſom Johnſon udgav, the Rambler. Dette, ffjøndt 
overfladiſte Verk, fandt Bifald og ſtaffede ham John— 
ſons Venſtab. Kort derpaa begyndte han at arbeide for 
Theatret. Han optraadde felvi Othellos Rode, men 
faldt igjennem. Derimod fandt hans Stykker Bifald. 
Hans græffe Pige hører til de meeſt yndede Sørgefpil é 
England; hans Stiil er ædel, ſimpel og elegant, men 
ei meget kraftig. Hans bede Comoedier ere: Hele 
Verden har Uret; Formyndernes Skole; Fienden af fig 
ſelv; Valget ꝛc. Diſſe Stykker kunne anſees ſom tem⸗ 
meligt troe Malerier af Sæderne. Forfatteren har viiſt 
mere comiſt Talent i fine Farcer end i fine Lyſtſpil. 
Den bedfe af famme heder: Tre Uger efrer Brylluppet. 
Hans Overfættelfe af Tacitus mangler Nolagtighed. 
San døde 1805 i Brompton. 

Murr (Chriſtoph Gottlieb vor) lige berømt ſom 
Hiſtorie- og Oldtidsſorſter, blev føde i Nuͤrnberg 1733, 
dannede fig førf i IMirnberg til Lærd og fiden i Hoiſkolen 
i Altorf. Efter fuldendte Studier vendte han tilbage 
til det førfte Sted, Hvor ban fiden bekledede et Toldems 
bede. Det førfte ſtore Verk, hvorved han ajorde fig bes 
fjendt i den literaire Verden var hans Bibliotheque de 
peinture &c,, fom udfom 1770. Fremfor alle bang 

Skrifter udmærfer fig hans i Aaret 2775 begyndte og til 
Aaret 1739 fortſatte Journal jur Kunſtgeſchichte und 
zur allgemeinen Literatur (Journal for Kunſthiſtotien og 
for almeen Literatur). Den indbefatter 17 Dele. En 
i Aarene 1798 og 799 begyndt Fortſettelſe af bette 
Vaerk under Titelen; Neues Journal 2c., ophørte alerede 
med andet Bind. $ denne Jouenal findes en ſtor Skat af 
enkelte Afhandlinger over Oliemaleriets, Kobberſtikker— 
og Formſkſererkunſtens eidſte Hiſtorie, ſjeldne Værfers 
Beſtrivelſe, Bedommelſe af de fortrinligſte i fremmede 
Sprog udkomne Bøger. eller Udtog af ——— af 

l 
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ſamme, Efterretninger om Kunſternes og Videnſtaber⸗ 
nes nyeſte Fremſtridt ꝛc., hvilke udmarke fig fordeelag— 
tigt ved Grundighed, eritiſt Hand, Upartiſkhed og være 

dig Fremſtilling. Særdeles indholdsrige og brugbare 
ere hans Forſtninger i den tydſte Kunſts Hiſtorie; thi 
Märnberg, ſom den tydſte Kunſts Fodeſted, bod Forfatte— 

ren en vig keilighed fil af anſtille Underſogelfe derover. 
Man maae tilffaae Murr den Fortjeneſte, at han bar hjul⸗ 
pettilat bryde Banen for ſlige, ben nyeſte Tid med meget. 
Held behandlede Underſogelſer. $ de ſenere Aar udgav den 
utrættede Literator endnu andre meget inte reſſante Skrif⸗ 
ter: Afbildninger af de herculaniſte Oldſager; Tredi— 
veaarskrigens Hiſtorie; Beſtrivelſe over Nuͤrnbergs og 
Altorfs Merkvoerdigheder, og endnu i Aaret 1805 hang 
Skrift: den mediceiſte Venus og Phryne. Hans 1809 
indtrufne Dod beklagedes af alle — og Videnſt a⸗ 
bernes Venner. 

Murray ſee Mansfield, 

Murrhinſte eller Murrheniſte Kar, vasa mur- 
rhina høre til de Gamles Pragtkar, der udmarkede fig 
ved Stoffers Koſtbarhed ſaavelſom ved Arbeidets Sfiøns 
hed. De vare af Pompeius bragte fra Aſien til Rom, 
da han havde overvundet Mithridat, og bleve betalte med 
uhyre Priſer. Om deres Stof er Oltidsforfferne af fors 
fejellig Mening. Nogle have holde dem for et Foſſil af 
Sardonyxens og Agatens Klaſſe, Andre for et Artefact, 
et Slags Porcellain. 

Murten (fr. Murat, Lat. Muratum) en Stad ét 
Schweiz, fer Mile fra Bern ved Murtenjøen, der ved 
Broye ftaaer i Forbindelſe med Neuenburger Soen, har 
et gammelt Slot, hvor Landfogden, ſom her kaldes 
Schultheiß, reſiderer. JAarene 1476-09 1477 fortes 
en heftig Krig mellem Schweizerne og Carl den driftige, 
Hertug af Burgundien, hvis Fader Philip den gode var 
død 1467,» Den nærmere Anledning gav en under 
Hufet Savoyen fraaende Greve af Romont, der lod an— 
holde fo Vogne med Kjøbmandsvarer, Nuͤrnbergſke 
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Kjiobmends Eiendom. Tre Dage derefter bleve 3 Bor⸗ 
gere fra Freiburg og Bern myrdede i det velſte Schweiz 

ellev der faa kaldte Wadt (Pays de Vaud). Mistanken 
faldt paa Greven, og denne funde ei være ugrunder, thi 
Greven begav fig til Bern og tilbsd fuldkommen Erſtat⸗ 
ning. Men ved fin Tilbagekomſt til ft Grevſtab forefandt 
han: den glædelige Efterretning, at Carl den driftige have 
de far Dam til Marſchal, og dette var meer end nok til 
at vinde ham for fin nye Herre. Schweizerne tabte Mos 
"det ved deres mægtige Fiendes Udruſtninger; de tilbøde fig 
attilbagegive-alt hvad de havde frataget ham og bade den 
franffe Konge Ludvig 11te om fin Mægling. Denne 
gav Hertug Carl det viſt nof meget naive Raad, ei at 
forurolige et Folk, der var fattigt og af hvilket han et 
funde vente ſtort Bytte, Hertugen agtede ei herpaa, da 
han havde lovet Greven af Romont Hevn. Krigen bes 
gyndte. Carl gif over Bjerget Jura, trængte frem til 
Laufanne, beleirede Granſon (paa TyME Granſeen), en 
Stad paaa en Hoide ved Neuenburgerſoen, indtog den, 
lod den ene Deel af sletninger hænge og befalede at 
fiyrte den anden t Jeuenburgerføen. Dette Barbarie 
forbittrede det truede Schweiz. Atten til tyvetuſende 
Mand ſtillede fig imod den tyranniffe Seierherre, hvis 
Armee belob fig til over 50000 Mand. Det fom til et 
Slag den 2den Marts 1476. Burgunderne vifte den 
Uforſigtighed at begive fig ind paa en ſmal af Hoie inde 
kneben Vei: Schweizerne anfaldt dem, drabte hvad der 
ei vilde vige, fratoge Hertugen hans Skyts, hans Krigs⸗ 
fornødenheder, hans Feldteaſſe, ja endog hans Edelſte⸗ 
ne. Granſon blev tilbagetaget; og desværre! beretter 
Higorien, ar Schweizerne, iftedet for at beÆjæmme den 
gruſomme Hertug ved, JEdelmod, paa det Gruſomſte 
hevnede ſig. Ogſaa de hangte endeel af. den tagne burs 
gundiffe Beſetning, og druknede Reſten i Neuenburger—⸗ 
Søn. Nu antog denne Krig en endnu ſlemmere Chas 
racteer end den, hvormed den hidtil var fort. Den fore 
bittrede Carl evftattede fit Tab faa godt det fod. fig gjøre. 
Fyrretyve tufende Mand vare igjen famlede inden fore 
Tid. Den driftige Hertug fod i ——— for dem, og 

2 
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alerede den rode Juni vifte han fig for Portene af Mur⸗ 
ten. Til Schweizernes Hjelp ilede Contingentere fra 
de med dem forenede rhinſte Stæder, Strasburg, Col: 
mar, Baſel Schlettſtadt, Kaiſersberg, fra Sundgau 
og Grevſtabet Pfridt til i Jimarſcher. Overcomman— 
doen erholdt den kloge og modige Hertug Renatus af 
Lothringen. Mod dem ſtod Hertugen af Burgund. 
Hiin Tids Annaler angive hans Armee til 150000 
Mand. Renatug af Lothringen frygtede ham desuagtet 
ikke. Wed en Overlober underrettet om Fiendens Stils 
ling, ry?kede fan ham med ftærfe Skridt imode, trængs 
fe ind vaa Forpoſterne, brød igjennem, ſtyrtede fig med 
de foran ham Flygtende ind i Fiendens Leier, blev fors 
ſterket ved Murtens Befætning og tilkjempede figen afs 
gisrende Seier (22de Juni). Han blev Herre af den 
fiendtlige Leier, det fiendtlige Skyts og de fiendtlige 
Rigdomme. Han var og nærved at fange den burgundis 
fEe Hertug ſelv, men denne Tiintetgjorde fprængte der⸗ 
fra i fuld Carriere, ledſaget af 12 Ryttere, ſom endnu 
vare ham levnede, oa fane et tilbage før han befandt fig i 
Soigne, en Stad i Champagne, 16 Mile fra Murten, 
hvorfra han begav fig til Beſangon. De taknemmelige 
Seierherrer gjorde den kjekke Renatus en Koræring af den 
Overvundnes Telt, famt hans Skyts og ovrige Sager, 
[lovede ham Hjelp, hvor oa naar han behøvede ſamme og 
holdt det givne Ord ſom Mænd af Troe og Love. Saas 
[ledes erholdt Murten et Navn i Schweizernes Hiſtorie. 
Efter ældre Geographier findes omtrent en Fierdingvei 
fra Staden ved Landsbyen Meerlach et tillukket Capel, 
med mange Dodningebeen oa Hjerneſteller, hvorpag man 
læfer følgende Indſtrift: Caroli inclyti et fortissi- 
mi ducis exercitus, Muratum obsidens, abHelve- 
tiis cæsus, hoc sui monumentum reliquit, Anno 
1479; og længere nede følgende Riim: 

Dies Gebein ift der burgundiſen Schaar 
Im vierzehnhundert ſiebzig und ſechsten Jahr, 
Vor Murten durch ein Eidgenoßſchaft, 
Erlegt mit Beiſtand Gottes Kraft» 
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Auf der zehntauſend Rittern Tag 
Geſchah dies große Niederlag. 

De Franſke fFulle under Revolutionen have nedrevet 
Capellet og adſplittet Burgundernes Been. 

Muſaͤus (Johann Carl Auguſt) blev født i Jena 
1735 og b'ev til fir rode Aar opdragen med ftørfte Om. 
hue hos fin Fætter Superintendent Weißenborn i Alt—⸗ 
ſtaͤdt, hvilken fiden kom ſom Generalſuperintendent til 
Eiſenach. Derpaa ſtuderede han halvfjerde Aar Theolo— 
gie i Jena, blev Magifter og Medlem af det tydſte Sel—⸗ 
ſtab, vendte fan tilbage til fine Forældre og levede nogle 
Aar i Cifenad ſom Candidat til et Præfteembede. Han 
fEulde være Landsbyepreſt ved Cifenad, men Bønderne 
modſatte fig — fordi han engang havde dandfet.: Gran— 
difon ajorde den Tid almindelig Opſigt og forvirrede Hos 
vedet paa mangen ſvag Leſer. Med dette Uvaſen ſtrev 
Müſaͤus 1760 fin Grandiſon den anden, en ſatiriſt 
Parodie, der fandt meget Bifald. J Aaret 1763. blev 
han Pagehovmeſter ved det weimarſke Hof og fyv Aar efs 
ter Profeſſor ved det derværende Gymnafium. Derhos 
gav han Privatunderviisning og modtog Koſtajengere. 
Efter et langt Mellemrum traadde han endelig op igjen 

ſom Skribent, for paa nye at vevfe en Tidens Daarſkab, 
Phyſiognomiken, hvis alt for vidt udſtrakte Anvendelſe 

gav Anledning til de ſelſomſte Vildfarelſer. Dette gjors 
de han i fine phyſtognomiſte Reifer, der erhvervede ham 
fortjent Berommelſe. Opmuntret ved det almindelige 
Bifald fattede han den Tanke at ſtrive Volksmaͤhrchen 
der Deutſchen (Tydffes Folkeeventyrer), ſom fan uds 
førte paa en ligefaa original SMaade. Han famlede dem 
umiddelbart af Folkets Mund felv og gjengav dem i deres 
hele Kunſtloshed og Naivetet. Ved dem blev han Na—⸗ 
tionalffribent. Hans Henſigt ved dette Foretagende var 
at modſette den grædende Fø'fomhed Phantaſiens frie 
Spil, oa forlyſte det kiedede Publikum ved yndige Digt» 
ningers brogede Afvexling. der behagede faa meget mere 
fom de ſtemmede overeens med de Ungdommen modtage 
ne Indtryk. De ire paa nye udgivne af Wieland. 
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Freund Heins Erſcheinungen in Holbings Manier (Ven 
Heins Habenbaringer i Holbings Maneer), fom han uds 
gav 1786, ere mere betragtende end fortælfende, Han 
begyndte en nye Rakke af Fortællinger under Navn af 
Strudsfjedre (Straußfebern), hvoraf dog fun det. førfte 
Bind er hans Arbeid, thi Gan døde ſtrax efter at denne var 
kommen ud af en hoiſt fje den Sygdom, en Hjertepolyp, 
den 28de Dcr. 1787. Waa hans Gravblev ham af en Ube⸗ 
kſendt oprettet er ſimpelt men ſtjont Minde. Den Godmo⸗ 
dighed, Munterhed og Harmlss hed, ſom Muſaͤus beſad i fit 
Liv, er og faa udtrykte i hans Skrifter. For diffe Egens 
ſtaber blev han almindeligt elſtet; omendſtjondt han 
fkrev Satirer var dog Ingen ham fiendſt, fordi hans 
Lune aldrig var blandet med Galde, hans Vittigheds 
Pile aldrig dyppede i Gift. Som Skribent er han liges 
faa underholdende ſom underviſende. Den behageligſte, 
muntreſte Lune, redelig Aabenhjertighed, uſogte Hens 
pegninger og en Munterhed, der undertiden blev til den 
pudſeerligſte Livlighed trykte Stemplet paa alt hvad han 
ſtrev. Derhos havde han dét tydſte Sprog fuldkomment 
i fin Magt og beugte det med Lethed efter fin Henſigt. 
Kotzebue har udgiver Muſaͤuss efterladte Skrifter og tils 
folet Cfterretning om fans Liv. 

Mufſaͤus, Mufzus , var en berømt grå Digter 
af den mychiſte Tidsalder. Han var født i Athenen. 
Nogle faldte hamen Son af Eumolpus on Selene, Ans 
dre af Antiphemus og Selene og after Andre af Linus 
eller Otpheus. En Søn af Orpheus kaldes han ſand—⸗ 
ſynligviis fun, fordi han var dennes Efterfsſger og Dis 
ſcipel. Han var et afene Digter, men og Philoſoph og 
ſkal have indfører Gudstieneftens Skikke efter Orpheus's 
Forſkrift, iſer ved Eleuſinierne og andre Myſterier. 
De Gamle tilſtrive ham flere Værter, hvoraf fun nogle 
Vers ere komne til os — Hf en ſenere Muſaͤus, der 
nævnes i Grammatikernes Haandſkrifter, og ſom 
ſandſynligviis levede i det 4de eller» ste Aarhun— 
dred efter Chriſti Fodſel, have vi et erotiſt Digt, om 
Heros og Leanders Kjerlighed, hvilket ei mangler Skſon⸗ 
heder. 
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Muſagetes, et Tilnavn for Apollo ſom Muſernes 
Forſtander og Lerer. Imidlertid finder man dette Til⸗ 

s navn ide ſenere Tider oftere tildeelt Hercules, ſaavel é 
Indſkrifter og paa Gemmer ꝛc. ſom hos Skribenterne; 
en Wre fom man fun i viſſe Maader fan forklare af Fors 
bindelſen mellem legemlige Fortrin og Fuldkommenheder 
og aandelige. : 

Muſchenbroe (Peter von) eller Musſchenbroek, 
var føde iLeyden 1692 og døde ſammeſteds 1761. - Han 
ftuderede tfin Fodebye Medicin, Phyſik og Mathematik 
og promoverede der 1715. Efterat have gjort en Reiſe 
til London, hvor han lærte at fjende Newton og erholdt 
mangen Oplysning af Desaguliers, vendte han tilbage 
til Holland, hvor han ſnart blev anſat. Univerſitetet 
i Utrecht havde længe værer bekjendt ved fine Juriſter, 
Musſchenbroek, der var udnævnt til Profeffor i Phyſik 
og Mathematik, erhvervede fig og et Navn i diſſe Vi⸗ 
denſkaber. Snart blev han faldt til Leyden ſom Profes— 
for i famme Videnſkaber. Adfkillige Akademier ſom det 
Pgriſer⸗ og Londoner Akademie udnævnte ham til Med⸗ 
lem. Kongerne af England, Preuſſen og Danmark 
ſogte forgjeves at drage ham til deres Staker. J Expe⸗ 
rimentalphyſiken erhvervede Musſchenbroek fig varige 
Fortjeneſter; ved hans Beſtrebelſer bleve Fremſtridtene i 
Maturlæren ualmindeligen lettede. J hans Forſog faas 
velſom i hans Beregninger feer man ualmindelig megen 
Skarpſindighed og Noiagtighed. Hang Værfer ere: 
Elementa Physices; Tentamina experimento- 
rum; Compendium physicæ experimentalis; In- 
troductio ad philosophiam naturalem; Institutio- 
nes physicæ. 

Muſer kaldtes Gudinderne for de fortrinligfte 
ſtjonne Kunfter og Videnſkaber. Deres Herkomſt angi— 
ves forſt jelligt Selv i Muſernes Navne og Perſoner 
findes ſtor Forſkjellighed. De meeſt bekjendte ere Zupi⸗ 
ters Dottre med Mnemoſyne, ſom og kaldes Moneta, 
Meworia og Mens. Deres Pleiemoder ſtal have været 
Eupheme. Egentligt nedſtammede diſſe Gudinder fra Pier⸗ 

t. 
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ien i Thracien, derfra kom de til Boeotien og til det sv. 
vige Græfen'and. J Forſtningen kjendte man fun fre 
Muſer: Melete (Elena ker ved Arbeid); Mneme 
(Erindringen til ſtore Bedrifters Forevigelſe) og Aoida 
(Sanaen til Fortællingens Ledfagelfe.) Andre kalde 
diffe Cephiſos, Boryſthenis og Upollonis. Endeligt 
bragte Pierus, en Macedonier ni Muſer til Theſpien, 
hvilfe man holdt for hans Døttre og derfor efter Paufas 
nias kaldte Pierides. Andre adlede dette Navn fra Piers 
ria ved O ympus i Macedonien, hvor man førft tilbad 
dem. Deres Navne vare: Clio, Euterpe, Thalia. 
Melpomene, Terpſichore, Erato, Polybymnia, 
Urania og Calliope men efter Andre Callichore, us 
nice, Sellice Thelxinoe, Terpſichore, Æuterpe, 
Encelade, Dia og Eunope. Efter Varro ſtulde de ni 
Muſer være fremkomne af de fre oprindelige ved følgende 
Tilfælde. - Man havde, formodentligt i Sicyon, overs 
draget tre duelige Kunſtnere, at forfærdige de tre Muſers 
Billedftørter, af hvilke man vilde hellige de tre ſtjonneſte 
til Gudstjeneſtens Sktikkte. Hver Kunfiner forfærdigede 
tre Statuer. Ved Underføgelfen fandt man dem alle 
faa ſtzjonne, at de ſamtligen indviedes og opſtilledes i 
Apolls Tempel. Digtningen fortæller, at Jupiter tilbragte 
ni Mætrer i Pierien hos Mnemoſyne og avlede i diſſe de 
ni Muſer. Strar efter deres Fodſel fom de ſyngende og 
dandfende til Olympen, hvor Jupiter ophøjede dem til 
guddommelig Verdighed. Eilangt fra Olympens Spid⸗ 
fe ér deres Palladé ved Siden af Gratiernes og Hime— 
ros's, hvor de ſynge og dandſe. Sadvanligt foreſtilles 
de ſom Jomfruer, men undertiden nævnes og Muſernes 
C'ffere, Kun Urania bliver Jomfrue, undtagen hos 
Euſtathius, hvor hun kaldes Linus's Møder. — Blandt 
Muſernes Begivenheder fortælles ifær de tre Qæddefame 
pe, fom de havde med Sirenerne, med Pierus's Dottre 
og med den gamle Barde Thamyris. Sirenerne maats 
fe, da de bleve overvundne, lade fig Fjedrene rykke ud 
af Vingerne, hvoraf. Muferne gjorde fig Krandfe. 
Pierus's Dottre fløi beſtjemmede bore, ſom ſladderagtige 
Skader. Da Muſerne fang i Vaddeſtrid med den, ſtode 
Himmelen og Stjernerne, Floderne og Havet ſtille, og 
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Helicon hoppede af Fryd, faa af Neptun, for af han ei ſtul⸗ 
de hæve fig til de Himmelſkes Sede, afſendte Pegaſus, der 
flog ham med Foden paa Iſſen; men de ulykkelige Pieris 
ders Sang bedekkede et tyir Morkevidt omkring Marfers 
ne. BardinThamprié, ſom begyndte en Veddeſtrid med 
dem, havde faftfat ſom Betingelfe ved ſamme, at hrer 
af Dem fulde hvile cen Mat i hans Arme hvis han blev 
Seierherre; men blev han overvunden, fulde de paalægs 
ge ham en vilkaarlig Straf. Der ſidſte Tilfælde indtraf, 

og han miſtede til Straf for fin Forvovenhd Øinene ag 
den Kunſt at fpille paa Cither. Desuden fortælles ends 

nu følgende Hiſtorier. Et viſt Folk hørte Muſernes 
Sange med faa megen Fornsielſe, af de derover forglems | 
fe at ſpiſe og Hungersdoden nær ved Gudindernes Med— 
lidenhed forvandledes til Greshopper, der ſtedſe ſynge, 
uden, ſom man troer at behøve Nering. — Engang bes 
gave Muferne fig i Regnveir paa Veien til Parnas, og 
gif i Daulis ind hos Pyreneus for at beſkytte fig imod 
Regnen. Men, da de igjen, da Himmelen var opklaret 
vilde fortfærte deres Vei, lukkede Pyreneus til for dem 
og vilde tvinge dem til af omarme fig De paatoge ders 
for Vinger oa reddede fig op igjennem den bvre Deel af 
Huſet, men Pyreneus, fom. ilede efter dem, ſtyrtede til 
Straf ned, og døde pan Stedet, — Muſernes fædvanlige 
og felleds Beſtjeftigelſe var Sang og Dands. Førft i 
de fenere Tider tilffrev man hver enkelt en egen Forrets 
nina, hvorom de Gamle Intet vidſte. Calliope blev 
nu Heltedigtets Gudinde. Hun var den fornemſte blandt - 
Muſerne, Kongernes Beſtytterinde, hvilfe hun ſtjenke— 
de Veltalenhedens og Sangens Gave. Clio var Hiſto⸗ 
riens Gudinde, Euterpe Floitens, Thalia Comoediens, 
Melpomene Tragoediens, Urania Stjernernes, Erato 
Kjerlighedsſangenes, Polyhymnia Veltalenhedens og 
Terpſichore Dandſens. Vilde man overſette deres Nav—⸗ 
ne fan kunde Erato betegne den Yndige, Calliope den 
Sfjønsalende, Euterpe den Behagelige, Thalia Glæden 
iſer ved Gieſtebudde, Melpomene, den gjerne Syngen⸗ 
de, Polyhymnia, Sangens Mangfoldighed, Terpſicho— 

"ve den Dandselſkende og Clio Bersmmelſen. Deres flefte 

Tilnavne funne forklares af deres Boliger, Helicon, 
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VPindus, Parnaſſus oo de hellige Kilder der. MY Al⸗ 
mindelighed afbildes de ſom yndige Jomfruer med Krand⸗ 
fe af Palmelov eller Laurbær eller Sirenernes Fjedre. 
De tage hverandre i Handerne og dandſe omkring Apols 
lo Deres Tilbedelfe ubbredede fig fra Grekenland til 
Ikalien; i Bom hapde de adfEillige Templer og én hellig 
Lund. Blandt Dyrene vare Svanerne, Nattergalene 
og Grashopperne dem hellige. ; i 

Muſette (fat. Musa, ital. Musetta) betyder 1) 
en Sæffevibe, et Inſtrument af meget gammel Opfindel⸗ 
ſe. Fforrige Jarhundred tilegnede de FranfÉe fig ſam⸗ 
mes Opfindelſe og kaldte det Muſette de Paris, En 
Schweizer, Hirt fra Solothurn, bragte Inſtrumentet 
ſiden til Rusland til Keiſerinde Eliſabeths Hof, men 
fandt aldeles intet Bifald; 2) et lille Toneſtykke, der er 
indrettet til Dands, almindeligt + Tact, af noget lange 
ſom Bevægelfe, af naiv Simpelhed og en blid ſmigrende 
Sangz ofte fættes det til en vedholdende Bastone. Dand⸗ 
ſen felv ev beſtemt til naiv, landlig Lyftighed, men paſſer 
DØ, faaveltil ædle Hyrdecharacterer, fom fil lave bonde 
agtige. Muſikken retter ſig møiagtigt efter ſammes 
Characteer. 

Muſeum kaldes en Samling af fjeldne og interes⸗ 
fante Gjenfrande af Naturhiſtoriens og Kunſternes hele 
Omfang, hvilfe opſtilles Kamre eller Sygninger til 
Kjenderes eller Liebhaberes Beffuelfe, enten paa en Pris 
vatperſons eller Regierings Bekoſtning. Oprindeligen 
blev denne Benævnelfe, ſom betegner et Sted til Studer 
ren, givet den Deel af det fongelige Pallads i Alexan⸗ 
drien, ſom Prolemrus Philadelphus beſtemte før de Lærs 
de og Bibliotheket. Det indfrænfede Rum tillader ef 
at omtale alle vor Tidé og endnu mindre Fortidens bety⸗ 
delige Muſeer; bet maa være nok at tale om Muſeerne i 
Vaticanet, Florens, Paris, Oxford og London. Det 
vaticanſte Muſeum optog i Forſtningen paa en vis Maas 
de alle Verelſerne i dette uhyre Pallade. Malerier, ” 
Bøger, Haandſkrifter, Statuer, Reliefs og overhoves 
det alle de Gamles udmarkede Varker vare der forenede. 

di 
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Her fandtes Laocoon, den famme (efter Formodning), 
ſom engang prydede Titus's Pallads og ſom Plinius kal⸗ 
der et opus omnibus et picturæ et statuariæ artis 

præferendum. Denne uffarcerlige Samling blev for: 
øget indtilvor Tid, da Franſkmandene bortforte en ſtor 
Del af de derværende Kunſtſkatte, ſom dog ſiden ere 
bragte tilbage igien. Storhertugerne af Toſcana vare i 
lang Tid ivrige Beundrere og Befordkere af Kunfterne og 
fvarede ingen Bekoſtning for at erholde de fFjønnefe 

Kunſtverker; Deres Mufeum i Florents kappedes med det 
vaticanſke og overgik der endog i nogle Stykker. Dets 
ſtlonneſte Peydelſe var den mediceiſte Venus og derneft 
den farneſiſke Hercules. Ogfaa denne Samling havde 
ſamme SÉjebne fom den vaticanfée. Musée central 
des arts i Paris beſad en Tid de fortrinligſte Kunſtſtatte 
af Europas vigtige Samlinger; men det beſtemtes efe 
ter Napoleons Fordrivelfe, at alle de røvede Kunſtſager 
igien ſtulde tilbagegives deres forrige Eiere, hvilket og 
er bragt i Udovelſe. Malerierne ere meget forftandigt 
ordnede efter Nationertze, faa at Hiet gradviis ledes til 
Kunſtens Spidſe i de italienſte Meſters Værker. JEta⸗ 
gem under Billedgaueriet ere Antikerne opſtillede. For 
et give en almindelig Idee om Indholdet anføres "her 
Mavnene paa de forſtjellige Afdelinger nemlig » La salle 
des saisons, la salle des hommes illustres, la sal- 

le des Roma ins, lasalle de Laocoon, la salle 
d'Apollon og la salle des Muses. Desuden har Bas 
rig endnu eet Muſeum af Nationalmindesmerker. Po— 
belens vilde Raſerie havde i Revolutionens forſte Perio—⸗ 
de ødelagt eller beſfadiget mange af diſſe Mindesmarker. 

Strenge Forholdsregler af Nationalconventet ſtandſede 
endeligt dette Uvæfen. Le Noir, en Mand af Smag og 
Kundſtab, foreftog af ſamle aft hvad der var tilbage, 
ſom var værdt af gjemme; og, da Planen blev antagen, 
ſamlede han en beundringsværdig Mængde fadreneland— 
ſte Mindesmærter fra alle Rigets Dele, dog ere de ei ops 
ſtillede i noget fordeelagtigt Locale. — Blandt Englands 
Muſeer er det oxfordſke det ældftes Det blev friftet 
1679 og (Fylder Elias Afhmoleen ſtor Deel af fine Stars 
fe, hvorfor det og fiden fører hans Navn. Det bvittis 

* 
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ſte Muſeum i London er overordentligen rigt. Sir Hor 
bert Cotton lagde Grunden til ſamme, da han overlod det 
Offentlige fin fortræffelige Haandſtriftſamling; den nær 
fte Tilvært var Sir Hans Sloanes Boget, Haandfkrif— 
ter og øvrige Sjeldenheder, der fjøbtes for 260003 Pund. 
Siden forſomte Regjeringen ingen Leilighed at berige 
Muſeet; ſaaledes kjobtes Lords Oxfords Haandſkrifter 
for 10000 Pund, Hamiltons Samlinger, Townleys 
.Marmor og Basreliefs og en ſtor Mængde koſtbare Myn— 
fer, Foſſilier, Mineralier, Haandſtrifter, Boger og 
Antiker. 

Muſik. Naar vi ville gisre os et rigtigt Begreb 
om denne Kunſts Væfen og fande Natur, faa maae vi 
føge af udforffe dens Oprindelſe i Naturen. Dette lets 
ter os derved at vi endnu dagligen fee denne Kunſt i en 
vig Henſeende opkomme; ligeſom vi endnu træffe den førs 
fie, gandſke raae Bearbeidelſe af Sangen hos alle halvs 
vilde Nationer. Naturen fynes at have ftiftet en gand⸗ 
ffe umiddelbar Forbindelſe mellem Hjertet og Horel⸗ 
ſen. Enhver Lidenſtab yttrer fig ved egne, den tilhs— 
rende Toner og diſſe ſelvſamme Toner vakke i dens jers 
te, ſom hører dem netop den ſamme lidenſkabelige Folel— 
fe, hvoraf de ere fremfomne. Et Anaeftffriig fætter os 
i Skrek, og lyſtige Toner vekke Munterhed hos og. 
Medens de øvrige Sandſer fun formaae at væffe blind 
Lyſt eller Uſyſt hos os og fun at virfe paa vore Legemer, 
virfer det, fom Horelſe og Syn overleverer og, ogſaa 
paa Ajerte og Aand; derfor ligge i diffe to Sandſer Dris 
vefjedre til fornuftige og ſedelige Handlinger. Men af 
diffe to ædle Sandſer har Hørelfen uden Tvivl den virk— 
fomfte Kraft og er åen Sands, der er meeſt ſtikket til at 
vekke Lidenſtab. Thi hvo fan vel ſige at noget Slags 
uharmoniſke cller modbydelige Farver have foraarfanet 
fam en fmertelig Følelfe? Men Hørelfen fan angribes 
faa ubehageligt ved uharmoniffe Toner, aft man derover 
finde fomme i fand Fortvivlelſe. Denne Forſkjel kom— 
mer uden Tvivl deraf, at Materien, hvorved Horelſens 
Nerver fættes i Bevænelfe, nemlig Luften, er langt grøs 
vere og legemligere end Lyſets ætheriſte Element, der vits 
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fer paa Hiet. Derfor kunne Horelſens Nerver, formes 
delſt de udvortes Paavirkningers Magt, frembringe en 
ſtorre Virkning paa hele Nerveſyſtemet end Tiffeldet er 
ved Synet. Legger man nu hertil, at det i Lidenſtab 
bragte Menneſke, gjerne føger at beftyrfe fig i ſamme, 
da net ſynes at beftræbe fig for mere og mere af yttre dens 
ne Lidenſtab, f. Er. i Glæde, undertiden og i Brede ꝛc., 
faa bliver der let begribeligt, hvorledes de meeſt raae Mens 
neffer, hvorledes endog Børn falde paa, ved en Rakke 
lide: (Eabelige Toner at beſtyrke fig felv t Lidenffaben og 
ftedfe mere opflamme den. Dette er nu rigtigt nok 
ingen Sang, men den førfte naturlige Spire dertil. 
Naar der nu hertil kommer nogle Bemerkninger, der 

let kunne gjøre og nogen Smag, vil man fnart fee en 
formelig Sang fremfomme. De Bemarkninger, hvor— 
om Talener ber, angaae den afmaalte Bevægelfes eller 
Rhyhmus's Kraft og den noie Forbindelfe, ſom er imels 
[em famme og Tonerne. Den afmaalte Bevagelſe, der 
ilige Tider, ryffe lige langt frem, og gjør fine Skridt 
merkelia ved det Eftertryk, ſom hvert faaer i det det 
fommer frem, er underholdende og letter Opmerkſemhe—⸗ 
den, der ellers fnart vilde trættes, Deraf den tactmes— 
ſige Bevæagelfe i alle de Forretninger, der fordre Anftræns 
gelfe, f. Er. ved at roe Skibe, lette Anker 26. Men 
endnu mere Opmuntring giver denne taktmasſige Bevæs 
gelfe, naar den er rhythmiſkeo: naar deride til hvert 
Skridt eller hver Tact hørende Ryk gives forſtjellige Af⸗ 
vexlinger i Styrke og Svaghed og ſtorre Leed fremfoms 
me af fire Skridt, hvorved det Vedholdende bliver mang⸗ 
foldiagt. Deraf det Khythmiffe i Smedenes Hamren 
og i Terſken, fom flere forrette paa Enaang. Men dens 
ne tactmæsfige og rhythmiſke Bevagelſe fan umiddelbart 
forbindes med en Følge af Toner, fordi en faadan Følge 
ftedfe fører Begrebet om Bevægelfe med fig. Og faales 
des er Oprindelfen af den formelige med Tact og Rhyth⸗ 
mus ledſagede Sang oa dens naturlige Forbindelſe med 
Dandſen begribelig. Muſiken er altſagen Kunſt, der, 
ſom enhver anden Kunſt, er arunder i Menneſkets Natur. 
Qvenanførte Ideer om Muſikkens 9: Inſtrumentalmuſi⸗ 
kens Opkomſt ere de hidtil meeſt almindelige og derfor an⸗ 
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tydede her. Dog kunde man maafÉee ſoge den ſidſte 
Grund til Inſtruentalmuſikens Opfindelſe i den blotte 
Efterlignelſesdrift, ſom er en ueftergivelig Betingelſe 
ved den menneſtelige Natur, og hvad man og fan ſige 
derimod, Oprindelfen til al Kunſt. (See Art. Inſtru⸗— 
mentalmuſik). Sangen, ſom maaſtee er ligefaa- gam— 
mel ſom Menneſkeſtegten ſelv, var oprindeligen Menne⸗ 
ſtets Drift, tib ligeſom af udſtode fine Folelſer, ifær naar 
de vare heftige, af Hjertet igjennem Munden og overho⸗ 
vedet udsſe den ubehagelige Folelſe ſaavelſom den bes 
hagelige. Man fan medfuld Overbeviisning antage, af 
Menneſtets aandelige Netur, ligefaa meget forſtyrret & 
fin Rolighed og Ligevægt ved Glæde ſom ved Smerte, 
ftræber efter at blive Herre over begge Folelſer og at uns 
dertrykke Bem. Dette ville vi føge at bevife ved en Erfa⸗ 
ringijælning. Vi ſee dagligen, at Menneſter, naar et 
lykkeligt Tilfælde indtræffer, ei ere iſtand til at Fjule de 
evægelfer, ſom derved foraarfages i deres Bryſt, de 
maa meddele dem, ofte imod deres egen Villie, og hvorfor? 
Fordi Folelſer af denne Glæde er bleven altfor trykkende 
for dem og de derfor ere blevne tvungne til for egen Lottels 
fe at overfsre den paa en anden Øjjenfano uden for fig. 
Fangen altfaa faavel Gledens fom Smertens, er Bes 
ſtrebelſe efter at udoſe de Folelſer, ſom ereb'evne Hjertet. 
for megtige ded det kraftigſte Middel, Naturen yttrer 
fig ved, nemlig Stemmen. Paa hvad Maade en 
udvortes fovmæsfig Plan er overført i ſamme er alerede 
forklaret ved de ovenfor antydede og hidtil antagne Ideer 
dog maa man ber læage til, at den fFabende Aand, ſom 
ligger ſtzult i den menneſtelige Natur, ſtedſe ftræber ef— 
fer, at udføre hvad den gientaget maa gjøre efter en vis 
Orden og Regelmæsfigbed. Og faaledes maatte nu ſnart 
Tact og Rhythmus syftaae i Sangen, hvilfe” maaſtee 
alerede i Pulsſlaget fandt et naturligt Monſter. En 
Efterlignelſe af Sangen var nu Inſtrumentalmuſiken, 
ſom i denne Artikel er viiſt. Efterat der nu i Almindes 
lighed er handlet om Muſikens phyſiologiſte Oprindelfe, 
gaae vi over fil det Serdeles og Anvendte i denne 
Kunft. Da Muſikken ei virfer paa Menneffet, for 
ſaavidt der tanker, eller har Forsftillingsfræfter, men 

/ 
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for ſaavidt det føler, faa fvarer bet aldeles ikke til Henſig⸗ 
Ten at ville fremftille egentlige Tanker og Foreftillinger, og 
ethvert Toneſtykke, der ei vekker Folelſe, er intet Vær af 
den ægte Kunſt. Dette er Kunſtens fande Maal. Der—⸗ 
næft komme nu og Midlerne i Betragtning, i hvis Kund⸗ 
ſkab og Brug egentligt Kunſten beſtager. Diſſe Midler ere 
tredobbelte;Sangen, Tonearten, den metriſte og rhythmi⸗ 
ffe og endlig Harmonien. Sangen eller de enkelte Toners 
Folge kommer i Betragtning, for ſaavidt de, efter Folel⸗ 
ſens ſerdeles Natur flyde langſommere eller hurtigere ad⸗ 
ſkildte fra hverandre i ſtorre eller mindre Intervaller, 
foredraget ſterkere eller ſpagere, hoiere eller dybere, med 
mere eller mindre Eensformighed i Gangen. Af flere 
ſaadanne Toner, der ing ved fig ſelv ere forbundne til et 
Heelt, fremkomme Satſe; af flere ſaadanne Satſe, 
hvoraf hver har: Folelſens Preg, beſtaager Sangen. 
Tonearten, hvori en Tanke forebrages, er for ſaavidt 
vigtig, ſom enhver Toneſtige har ſin ſerdeles Cha⸗ 
racteer. Hjertets Folelſer have en meget ſterk Inde 
flydelſe paa Stemmens Organer. Struben dabnes ei 
alene derved mere eller mindre, men den erholder og 
en meer elfer mindre velklingende eller harmoni Stem⸗ 
ning. Dette føler man, naar man. hører Menne⸗ 
ſter tale, der ere bragte i Affect. Naar altſaa 

blandt de mangfoldige Toneftiger altid den udføges, hvis 
Stemning fvarer til Folelſens Dræg paa enhver Tid, fag 
forſterkes derved denne Følelfes fande Udtryk endnu mere. 
Det Metriffe og og Rhythmife ved Bevægelfen i Sans 
gen tjener fil at vedligeholde ensformighed. og Mange 
foldighed. Sangen faaer derved hiin Ynde hvorved Høs 
velfen bringes til aft anvende uafbrudt Opmarkſomhed 
paa fammes Følge, — Men Rhythmus har og en for 
Kraft til Folelſens Udtryf. Harmonien ao: den Deel 
af ſamme, ſom tjener Sangen til Underſtottelſe 
og Accompagnement, indflutter ualmindelig megen 
Kraft til ſammes Udtryk. Thi, efter dereg indvortes 
Natur gives der beroligende og fokuroligende Harmos 
nier, og følgeligen fan alene ved diſſe Roe eller Uroe, 
Skrak eller Fryd vakkes i Tilhørernes Sind. Diſſe ere, 

i det ele tagne, de Fordringer, ſom høre til af gjøre 
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en Muſik fuldkommen i fit Slags; de maae anvendes, 
naar Tonekunſten ſtal have de uforflarlige Virkninger, 
den er iſtand til at frembringe, i fulde Maal. ” Med Hen⸗ 
fyn til denne Virkning er Tonekunſten, ſom ſagt, aldeles 
uforklarlig. Naar enhver anden Kunſt taler meer eller 
minder til Forſtanden og denne fredfe er fig de modtagne" 
Indtryk bevidſt og er iſtand til at opregne Grundene, faa 

virfer derimod Muſiken ene og alene paa Sindet og er 
iſtand til at opflamme dette til den hoieſte Lidenſtabelig— 
hed. Hvilken, ſom har Følelfe for Muſik, har ei en 
eller anden Gana i fit Liv) ved at høre Muſik, udgyder 
Gledestaarer, uden, at den i det Dieblik udtrykte netop 
en beſtemt Situation? Muſikken væffer altfaa ei hos os 
Tenkemaade og Meninger, der ere begribelige ved Fors 
franden, den er langt fra at frembringe logiſte Begreberi 
vor Sjel, men den virfer meget mere paa det Ubevidſte, 
paa den blotte Anelſe hos os; og dette ev det uendelige 
Diſtrikt, hvori Muſiken udøver fit forunderlige med In—⸗ 
tet forlignelige Herredom. Den er aitfaa reen romans 
tiſk a: den har ingen Forbindelfe med det ſom er fors 
haanden, med det Givne; men dens Virfning gaaer al- 
deles ud paa det Ubekiendte, vaa det af Menneſkene Ane— 
de. Naar viſtrengt opfatte dette Begreb om det Ros 
mantiſke og overføre der paa Muſikken faa maa det blive 
os fydeligt, at Grekerne, hvis Dannelſe var intet mins 
dre end romantif€, ſom tvertimod, iftedet for af ane det 
Ubekſendte, beſadde og nøde det Bekſendte, i denne Be— 
ty ning ei fave kunnet eie nogen Muſik. Og ſaaledes 
ſynes det og virkeligt at være, deres Muſik var et Pros 
Duft af Forftanden, thi den betragtedes jo ſom den fjerde 
Deel af Mathematifen, og den manglede, hoiſt rimer 
ligt, al Melodie og Harmonie, for ſaavidt den ſidſte bes 
tyder den fleerſt mmige Saté, ligeſom og Foredraget i 
det, de falste Muſik, -ifær i Sangen, fun var recitatis 
viſk, altſag omtrent en efter Noder gaaende Declamation, 
Hvori ingen Tone egentligt havde nogen virkelig mus 
fifalæ, men blot en deklamatoriſt Længde, hvori dog 
Rhythmus og Tact fandtes, for faavidt de ere marhemas 
tiſte Gjenftande. Tonen i fig felv blev overhoveder afs 

drig eſthetiſt hos dem, men ſtedſe blog mathematiſt og 
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derfor kun betragtet ſom Forſtandens og aldrig ſom Fo— 
lelſens Sag. Dette er anført anganende Forſtjellen 
imellem den gamle og mye Muſik ifær for dem, der endnu 
i vore Dage anſee den græffe Muſik fom et Monſter, 
hvorefter den nyere Muſik funde danne ſig. Man føge 
gi at kunne gjendvrive denne Mening ved at anføre de ſer— 
deles Indtryk, ſom, efter hvad hiſt og her fortælle3, 
den græffe Muſik ſtal have frembragt. Antaget at diſſe 
Virkninger ere hiſtoriſt beviſte, faa fortæller Sulzer 
der iøvrigt ei er af den hev anførte IMening om den græs 
ſte Muſik, Følgende i fin Theovie under Artiklen Muſik: 
„Jeg hav fil min egen Forunöring erfaret, at den uregel⸗ 
mesſtgſte Muſik, der er mulig, ſom hundrede uvidende Tyr⸗ 
fer, hver med fit Inſtrument, have raſet med, hvori der ing 
tet Ordentligt var uden aften Slags Tromme, afmaalte 
denne Larm efter en Tact, af denne Muſik, iſer i nogen 
Fraftand har ſat mig i en ievende Folelſe.“ Saa vide 
Sulzer. Naar nu et muſikalſt dannet Øre, ſom man dog 
maa forudfætte hos Sulzer, kunde faaledes bevæges af en 
flig Umuſik, hvilken Virkning maa da ci den ſaakaldte 
græfe MuftÉ, der deg havde Tact, Rhythmus og en 
efter Regler beſtemt Tonfolge, have været iftand til at 
gisre? At den nyere Muſik overhovedet er iſtand til em 
gandſte overordentlig Virkning, ſee vi endog paa Dyre—⸗ 
ne, hvoraf nogle, ſom Kamelen, kun da ville bere dens 
trykkende Byrder, naar man underholder den med 
Muſik; andre, ſom Elephanten endog vakkes til Yttrin— 
gen af ElFovs-Følelfer, hvoraf man ellers hos diſſe Dyr, 
i Menneffers Nærværelfe et hav bemærker det ringefte 
Spor. Hvad man ide nyere Tider har Ærevet og talt 
om, ved Muſik at læge Nerveſvaghed og Krampeſygdom⸗ 
me fan ei tjene til at gjøre nogen Slutning om Muſikens 
— da flige Yttringer ere og maae være uden ale 

eviis. i 

Muſtkens Siftorie, Da Muſiken rimeligen ev 
den ældfte af alle Æjønne Kunſter, og mere end nogen ans 
den en umiddelbar Frembringelſe af Naturen, faa vilde 
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det være et forgjeves Foretagende at ville efterſpore dens 
hiftoriffe Oprindelfe i fine førfte Foranledninger, faa mes. 
get mere ſom denne Kunſts Mechanik, ſaavelſom alle gys 
rige Kunſters har været udsvet før man hav tænfe paa 
fammes Theorie, der døg alene fan godtgjøre den fuld? 
kommen hiſtoriſte Oprindelſe. Med hoieſte Vished fan 
man iøvrigt antage, af de Toner, ſom Naturen frem⸗ 
bringer f. Er, Vinden, Bladenes Lyd, LufttræfÉer i 
Rorene, Vandets Suſen, Menneſkenes og Dyrenes 
Stemmer, men ifær Fuglenes Sang have givet Anled— 
ning til Muſikens Opfindelſe. Vocalmuſiken eller Frems 
bringelſen af kunſtige Toner ved den menneſkelige Stem⸗ 
me er det eldſte Slags Muſik, og Athenagoras melder, 
at Ponticus Chameleon har paaftaaet, at Fuglenes Sang 
har givet Anledning til Syngekunſtens Opfindelſe, i der 
Menneffene have føgt at efterligne ſammes Toner ved des 
reg Stemme. - Det famme paaſtager Lucretius, og man 
holder det for fandfynligt, at Menneſkene have hørt Fugs 
(enes Stemmer før deres egne. Den ſamme Lucrefiug 
figer og, at Hyrderne have opfunder Ynftrumentalmufis 
ken, da den i Roret bfæfende Vind lærte dem, at det hus 
le Rør gav en Lyd fra fig, hvorpaa de forføgte , om de 
vel, ved at bleſe med Munden i et faadant Rør vare 
iftand til at frembringe en lignende Lyd. Pythagoras 
mener endog, at den Tone ſom Himellegemerne foraars 
fage ved deres Omlob, har givet Anledning til Muſikens 
Opfindelſe. Efter Varro Fal Muſiken være fremkom—⸗ 
men, enten ved Vandets Suſen eller ved Luftens Tilba— 
geprællen eller ved den menneſkelige Stemme. Bibelen 
fortæller, at Jubal, Lamechs Søn alerede før Syndflo⸗ 
den fÉal have udøvet et Slags Inſtrumentalmuſik et ale⸗ 
ne paa Blæfeinftrumenter, men og paa Strengeinftrus 

menter, der vare fpændre med ftærfe Dyrehaar. Laban 
kſendte alerede Sangen og Brugen af Pauker og et andet 
Strengeinftrument ligeſom Hiob Brugen af Pauker, Cis 
ther og Harpe, og Moſes maatte alerede gjøre to Sølve 
trommer. Vocalmuſikkens ældfte Mindesmærke er 
Mirjams, Moſes Søfteré Lovſang, ſom blev fjungen 
efter Gjennemgangen igjennem det røde Hav og ledſaget 
af Pauker. $ Davids og Salomons Tider havde Jes 
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hreernes Muſik naaet den hoieſte Spidſe. Deres Levi: 
ters Tjeneſte beſtod fornemmeligt i Syngen. Hos de 
Chriſtne beſtod Muſiken i Forſtningen blot i Sange, 
nemlig af Davids Pſalmer og andre i det gamle Teſta— 
mente værende Lovfange, hvortil de jødiffe Chriſtne ale— 
rede vare vante, hvorfor de og beholdt dem. — Men 
iſer blev der fjunget ved de Chriſtnes Agaper eller 
Kjerlighedsmaalrider, men ei, ſom Juſtinus fra det 
andet Aarhundred efter Chriſti Fodſel melder, ved 
Nadveren. Dog omtaler alerede Euſebius, ſom ds— 
de 340 efter Chriſti Fodſel, Sangen ved Nadve— 
ren. Før Kirkeforſamlingen i Laodicea (365 eller 370) 
maa der og være fjunget aandelige Sange, da man 
ved ſamme forbød be egenmagtigen indførte Sange og 
fun tillod de canoniffe, hvilke dog ef fEulde ſynges af det 
umuſikalſte Folk, men af egne dertil anſatte Cantores 
og Canonici, ſom ſtode bag Pulter, efter Moder. Ale⸗ 
rede i Aaret 370 indforte Pave Damaſus i den veſtlige 
Kirke den afverlende Sang, ſom Pſalme og Hallelujas 
Syngen paa Feftdagene. Det ældfte Slags egentlig 
Kirkemuſik blev dog forbedret, i Orienten af Ephrem Sye 
rus (IT 373 eller 378) og i Occidenten af Ambroſius 

(I 397); hvorfor og det ſidſte Slags efter ham blev 
faldt den ambrofianffe Sang. Denne Ambrofius, Er⸗ 

kehiſkop af Mailand, beholdt fun de Melodier, ſom man 
kaldte authentiſte, og afdeelte Pſalmerne ſaaledes at de 
ugentligt endtes. Den harmoniſte Sang er førft en 
Opfindelſe af ſenere Tider og maner ei enig om dens Ops 
rindelſe; fun den melodiffe Sang ſtal, efter Iſidors 
Beretning, mere have været lig en ved Poder beſtemt 
Declamation enden virfelig Sang. Pave Coleſtinus 
forordnede førft Aar 424 Pfalmers Afſyngen ved Anti⸗ 
phonier før Meffen (da to Chore, naar Pſalmen fordrede 
det, fvarede hinanden vexelviis). Gregor den ſtore 
(590-604) gjorde førft et Valg af Pſalmerne, drog dere 
af introitus og responsoria,, føiede til de Melodier, 
man kaldte authenticæ endnu de faa faldte plagales og 
gav overhovedet den hele Kirkeſang, ſom derfor og blev 
kaldt den gregorianſte eller romerſte Sang, en bedre 

MM m 2 
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Indretning; derfor tilſtrives fortrinligviis Choralmuſi⸗ 
kens Opfindelfe ham, ligeſom han og ſtiftede et Akademie 
for Sangere. En ſtor Befordrer af Kirkemuſiken var 
Johannes Damaſcenus (fF 760), ſom opfandt in- 
tervalla, hvorved den ſtigende og faldende Stemme bes 
ſtemtes og derfor Sangen efter Moder lettedes. J de 
tydſte Kirker herſtede flænge Choralmuſiken alene, ſom 
blev fjungen eenſtemmigt eller i Octaver. Den fleer⸗ 
fremmede eller figureerte Muſik var ei de Gamle bekjendt, 
men den blev førft opfunden i Middelalderen. Den 
fleerſtemmige eller Figuralmufifen I: den Kunſt at ſynge 
med fire Stemmer, ſtal Englænderen Dunſtan (7988) 
have opfundet i fin Ungdom, Andre paaſtage at det er en 
ſenere Ovfindelfe af Guido Aretin, der levede 1014, og 
førft havde opfundet ten fleerſtemmige Muſik 9: den, hvor 
flereStemmer med de dertil horende Inſtrumenter indfores 
paa forſtjellig Maade, en Node ſtedſe gjelder meer end en 
anden, og ſammes Tegn, ligeſaa lidet ſom Tacter ere lige. 
Denne Guido Aretin, en Muné i et Kloffer ved Vavens 
na, har beſtrevet fin Opfindelſe i Bogen Micrologus. 
Den tydſtke Kirkeſang Blev iøvrigt førft indføre af Luther. 
Opfinbelſen af Figuralmuſiken efter Moder tilſtriver man 
Yolanhes de Muria (Jean de Moeurs eller de Muris) 
J Beayndelfen af der 16de Aarhundred kom Figuralmu⸗ 
ſiken fra Italien til Tydſktland. Nicholaus Dechius 
( Degius) opførte forſt i det 16be Aarhundred fleerſtem⸗ 
mige Muſikſtykker i Braunſchweig, hvilket dengang var 
noget uhort. Los Chineſerne taber Muſikens Opfins 
delfe fig i deres Keiſer Tſchoſongs fabelagtige Tid; hos 
Waypterne fEulle Cham og hans Søn Mizraim have 
lært Muſiken, men Wgypterne ſelv tilſtrive Thoyt, en 
Ven af Oſiris denne Opfindelſe. Ofiris, der ſtal have 
levet paa Abrahams Tid, tilſtrives Opfindelſen af den 
ſimple Pibe, men efter Andre al Maneros, ſom man 
holder for Linus, den forſte egyptiſte Konges tidligt do⸗ 
de Søn, have opfundet Muſiken hos diſſe. Saa meget 
ev vift at Muſikens Opfindelfe i Wgypten maa være ælds 
gammel, da man alerede ved Ofymandias'sGrav i Theben 
har fundet muſikalſke Inſtrumenter afbildede, Oſyman—⸗ 
dyas levede 27 Generationer for Seſoſtris, ſom efter 
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Nogle ſkal have regjeret 1363 før Chr., efter Andre ends 
nu længere tilbage i Tiden, hvoraf folger, at Waypterne 
alerede 2000 Har før Chriftigødfel havde havt muſikalſke 
Saftrumenter. Græferne tilſtrive Muſen Melpomene 
Syngekunſtens Opfindelfe og, Muſen Erato Inſtrumen⸗ 
talmuſikens. Andre fige at Epimetheus eller hans Bro— 
der Prometheus, begge Sønner af Japetus, have op— 
fundet Mufifen hos Grakerne. Den forſte Periode i 
den aræffe Muſik begynder med Cadmus, fom bragte 
Muſiken med fig fra Phoenicien til Græfenland (15 50). 
Dog beſtod denne Muſtik blot-i Anvendelſen af Rythmus 
paa Trommer og Bjelder, ſom man [od [yde ved Offerres 
ſtene. Blandt Græferne var i deres fabelagtige Tider 
Apollo berømt i Muſiken. Han ſkal engang tilfældigen 
havre hørt en Lyd ved fin Søfter Dianas Bue ng derved 
være fommen paa Orfindeljen af Harpen. … Paa Dans 
Tid faavelfom og i Minervas og Amphions Tid var 
Græfernes Muſik et andet end en Anvendelſe af Rhyth—⸗ 
mus paa Cither og Pibe, og Sangen var en rhythmiſt 
Sfrigen. Men Andre tilſtrive ei Apollo Opfindelſen af 
Strengeinſtrumenter hos Græferne, men Hermes, 
(Romernes Mercurius), fon opfandt Lyren ved Nilen. 
Sajen Andre giore Bacchus eller Dionyſus til Muſikens 
Opfinder, ſaavelſoin Amphion og hans Broder Zethus; 
Mercur ſtal alerede have foræret den forſte en ſyvſtrenget 
Lyra. Denne Amphion, der ffal have levet næften bag 
famme Tid ſom Cadmus, lærte hos Lydierne ben lydiſke 
Muſikart og indforte den i Grekenland. Nogle tilegne 
Arkadiernes Forfedre Muſikens Opfindelſe; diſſe vare 
Hyrder, og Sangen tjente dem fil Underholdning, der⸗ 
for lærfe de og deres Børn fra Barndommen af at ſynge 
for af gjøre dem deres rane Levemaade behageligere. De 
havde ingen andre Inſtrumenter end Floiten med frø 

Rør og Citheren. Nogle ſige at Pan, Mercurs Søn 
har opfundet ben ſimple Floite og Pibe, Andre at ban 
har opfundet Fløiten med fyv Rør, hvilke ved Munden 
ftode i lige Hvide, men nedentil vare kortere. Deraf, at 
7 Floite havde ſyy Rør, og Mercurs Lyra i nogle 

ane af Grekenland havde fyv Strenge, ſlutter man, 
ſtjondt urigtigt, at man alerede i Grakenlands ældfte 
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Tid fjendte ſyy Toner i Syngekunſten. Blandt diſſe 
Toner vare ſandſynligt flere Octaver. Efter Andre ſtal 
ei Pan, men Minerva have opfundet den ſimple Floite, 
men ftrar, da den fordreiede Anſigtet, havde kaſtet den 
Gort, da Marſyas fandt den; ham tilfEriver man Opfin⸗ 
delſen af Dobdeltfløiten. Nogle Skribentere melde ende 
sg, at Seirites førft ſtal have opfundet Piben i Lydien ; 
fo geligen var den, efrer denne Beretning kommen fra 
Udlandet til Grekenland. Andre ti'fErive Thebanerne, 
og arter andre Cretenferne dens Opfindelſe. Midas i 
Pheygien gjorde fig fortjent af Muſiken ved Opfindelſen 
af Tverpiben. Linus fra Chalcis, en Søn af Apollo og 
Nymphen Pſamate, fFal, efter Nogle, have opfundet 

Citheren, men efter Andre have erhoide den af. Apollo 
opfundne Lyras Men, da han iftedet for Hortraadene 
traf ordentlige Strengevaa den, blev Gan dræbt af Apol⸗ 
fo. Phrygieren Marſyas opfandt den phrygiſte Tones 
art, og Thracieren Thamyras, der fEal have levet otte 
Menneſkealdre før Homer, den doriffe. Før den troian⸗ 
ſte Krig nævnes 02 Orpheus, Muſaͤus, Oſympus og 
Philamon ſom Muſiker hos Grekerne. JBoeotien, i 
hvis ſumpige Dale der saves mange, Ror, var Floiten 
dec ſedvanligſte Inſtrument. Muſikens anden Periode 
hos Grekerne begynder med den troianſke Krig og gaaer 
til de pythiſte Leges Fornyelſe. Sangen beftaaer her i 
Begynde ſen i en Deckamation, hvorved Inſtrumenterne 
underſtottede Tonernes Rhythmus. J denne Periode 
blev fotſt Sang forhunden med Dands. Phryogieren 
Olympus, der dog af Nogle menes, at have levet tidlis 
gere, fEal i dette Tidsrum have opfundet den enharmoni⸗ 
ſte Klanaflægt. J den tredie Periode, ſom begynder 
580 f. Chr. og gaaer ti! Alexander, blev den enharmoni⸗ 
ffe Klangflæat igjen afſkaffet, Tonerne bleve muſikalſt 
afdeelte og Vocal: og Inſtrumentalmuſik adffildte fra 
hinanden, J denne Periode ſtal Saccades have udmar⸗ 
Tet fig ſom den førfte Solofpiller pan Floite. Laſus fra 
Hermione i Peloponneſus, der levede under Darius Hy⸗ 
ſtaſpis og var, Pindars Læremefter, ev den førfte blande 
Grekerne, der har revet noget om Muſikens Theorie. 
S denne Periode udmarkede Pythagoras, der varen Dis 
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fcipel af Thales og Pherecydes, fig meeſt i Muſiken, 

ſom han havde lært af de egyptiſte Preſter. Han ops 

fandt førft den marhematiffe Muſik eller Tonernes Af⸗ 

maaling ved Tal, hvortil følgende Tilfælde fFal have gi⸗ 

vet ham den førfte Anledning. Han gik forbi en Smed 

og iagttog under Arbeidet Vellyden af fire Hamre, men 

fandt den femte diffonerende. . Han veiede derpaa diſſe 

Hammere for at opdage Aarſagen til deres Conſonans og 

Diffonané og fandt, at Vægten af de conſonerende Hams 

mere forholdt fig ſom I, &, 3, 2, men at den femte 

Hammer ei havde et faa ſimpelt Forhold til de øvrige. 

Ved Hamrenes Lyd fandt han, at den, der var halv faa 

tung fom den førfte, udgjorde Octaven; den, der 

var 2 af den førfte udgjorde Qvinten og den, der 

var 2 af famme udgjorde Quarten af den. Ved 

nu at anvende Hamrenes Vægt pan Strengene, 

opfom Accorderne og den. theoretiffe Muſik. Da 

han forſt mathematiſt beſtemte Tonernes Forhold, 

faa blev det Inſtrument, hvoraf man betjente fig til 

fammes Underſogelſe, faldt den pythagoreiſte Canon eller 

Helicon. Han lærte førft, arten halv Tone, mathemas 

riſtk taget og inddeelt efter Octaven, ei var Halparten af 

en heel Tone, men kom famme meget nærmere, Han 

fatte og den ottende Streng tilden gamle Harpe, og dens 

ne Tonernes. Gradation blev Faldt den muſikalſke Stige. 

Siden fatte man endnu. tre Strenge over den øverfte 

Streng og ligefaa mange under den nederfte, hvorved 

ette Inſtrument nu fif 14 Strenge. For nu at udbrins 

ge to Octaver, anbragte man endnu en Streng neden til 

hvoraf Tonftigen af 15 Strenge opkom. Efter Pytha⸗ 

goras udmerkede Ariſtoxenus fig ſom Theoretifer ved Des 

gyndelfen af det græffe Herredom; og efter diffe to deelte 

den Tids Muſici fig i Pythagorger og Ariſtoxenianer. 

Athentenferen Damon, Perikles's og Socrates's Lærer, 
opfandt harmonia remissa, Han var faa berømt i 
fin Kunſt, af hans Muſik, efter Platos Udſagn, et fune 

de forandres, uden tillige at forandre Republikens offente 

lige Forvaltning.  Phrynis, der levede paa Socrates's 

Tid, var den forſte, der fordærvede Muſiken ved matte 

øg qvindagtige Melodier, hvilke vi nu falde ømme. Aus 
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dre mene, at han med. mere Kunſtſands ſogte at indrette 
den græffe Muſik efter Hjertets blidere Fslelſſer. Selv 
Plato gjorde. fig fortjent af Muſiken. Efter nogle ſkal 
hans m —— alerede væve gaaet til fire Octaver 
og cen Sexte; Andre paaſtaae imidlertid, den fun har 
havt tre Octaver og een Tone. - Med Begyndelfen af det 
macedoniſte Monarchie begyndte den fjerde og fortrin⸗ 
ligfte Periode i Syngekunſten og varede til dette Mos 
nardies Ende. Paa Alexander den ſtores Tid udmærfes 
de fig; ſom ovenfor ev ſagt, Ariſtoxenus, en Difcipel af 
XRenophilus og Ariſtoteles. Han ſkrev 453 Afhandlin⸗ 
ger om Muſiken, hvoraf endnu treere. tilbage; Gan er 
ſackedes den aldſte mufifalfe Skribent, hvis Skrifter 
ere komne til os. Tilden muſikalſte Stige af 15 Stren⸗ 
ge ſtal han endnu, have foiet tre, der udgjorde en femte 
Quart, hvorfor og hans Stige bar 19 Strenge. Dens 
ne Ariſtoxenus var, fom ligeledes ovenfor er meldt, Stif⸗ 
ter af be theoretiſte Muſikers anden Seet, og hans Til⸗ 
hengere forkaſtede gandſte Pythagorgernes Forhold é 
Muſiken, da de blot beraabte ſig paa Folelſen og beregnes 
de alle Intervaller efter hele og halve Toner, uden at bes 
fymre fig om, hvad en Tone'i mathematiſt Henſigt var, 
og om netop hvert Interval i en heel eller halb Tone var 

ſaa ſtort ſom det andet. Ved denne Tid beſtod Græfers 
nes Toneſyſtem i Tetrachorder og Pentachorder; de” hav⸗ 
de, ſom ovenfor ev ſagt 18 Hovedtoner og tre Klangſlæeg⸗ 
ter, den enharmoniſte, chromatiſte og diatoniſte, hvoraf 
hver igjen havde 15 Tonearter. Paa Ariftorenusis Tid 
afſkaffedes den førfte, og den chromatiſke indførtes iſtedet; 
dennes Opfindelfe tilſtrive Nogle Epigonus, Andre Tis 
måtheus Mileſius (F 357). Euclides ev iøvrigt den ælde . 
ſte Skribent, der 277 før Chr. har behandlet der mathe⸗ 
matiffe Klanglæere i en vig Orden. Da det græffe Here 
redom gif til Ende og Græferne kom under romerſt Magt, 
begyndte Muſikken at dale hos dem. — Romerne erholdt 
Vocalmuſiken, ifær den, de betjente fig af ved deres Of⸗ 
fringer af Hetrüuſterne. Inſirumentalmuſiken erholdt de 
af Græferne, ifær af Arkadierne, ſom havde bragt de hos 
dem brugelige Inſtrumenter til Italien. Forhen fjende 
te Romerne blot Hyrdepiben. De forſte Strengeinſtru⸗ 
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menter opfom i Nom 186 Aar før Cht:, af hvilke fors 

modentligt Arkadiernes Lyra vor den forſte. Blandt 

Romerne har forſt Vitruvius fErevet noget om Muſiken i 

fir Vark om Bygningskunſten. Blandt deres Efterkom⸗ 

mere Italienerne er, ſom i Arr. Muſik er berettet, et 

nyt fra ben gamle Muſik aldeles forſt jelligt Slags Tones 

funft begynde, hvilket man derfor, ifær fra 1022, da 

Guido Arvetino levede, falder musica antiquo-moder- 

na, Om Aretino paaſtager man, at han ſtal have forøge 

get den gamle muſikalſte Stige af 15 Strenge, ſom den 

havde fort før Arifiyrenus og neden til tilføter cen, men 

oventil fire, hvoraf da den muſikalſke Stige paa 20 
Trin fremfom. Men, naar man paaſtager, at Guido 

Aretino blot har forefundet en femtenſtrenget Toneſtige, 

ſag glemmer man at den alerede af Ariſtoxenus var forøs 
get til ig. > Hvorfor: fandtes altſaa i Aretins Tid fun en 
femten, — ei en attenſtrenget Toneſtige? De gamle 

Gualliers femte Konge Bardus den Tfte fEal alerede have 
været en ſtor Ven: af Muſik og Digtekunſt. Af ham 
ſkulle og Barderne hase Navn, hvilke vare de gldſte Læs 
rere i Muſiken hos de gamle Tydſke. Notkel Labeo 

(Notker Balbulus) i St. Gallen i det $de Aarhundred 

ſkrev blande de Tydſte førft om Muſtiken og; compos 

nerede ogſaa forſt sequenitias missales, - Huygens op⸗ 

fandt et Syſtem i Muſiken, Sauveur angav ligeledes et 
gandſte nyt Syſtem i Muſiken og bekjendtgjorde det 
1701. Harmonien eller flere hverandre ledſagende 
Stemmers Forbindelſe, var de Gamle aldeles ubekjendt, 

men behandledes af de Nyere i Forſtningen blot efter 
Horelſe og Folelſe, og bragtes forſt iet Syftem af Ras 
meau 1722, ſtſont blandet med meget Vilkaarligt. 

Euler har 1739 behandlet Tonekunſten gandſte mathe— 
matifE og forſt ſagt noget Grundigt om de forhen blot 
ved Prsver og ved Erfaring forbedrede Blaſeinſtrumen⸗ 
ter. Jovrigt fEulle vi, efter en Tradition, ſom igjen» 
nem en lang Hæfte af Aarhundreder er kommen til og, i 
de endnu brugelige Kirketoner, befidde de flefte af NR 
nes modimusici. Hvor vidt denne Paaſtand ev grundet 
afgjøres ligeſaa lidet fom det Sporgsmaal, om nogle hus 
Forfattere opbevarede Sange af de Gamle, ſom man 
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troer at have dechiffreret, efter den Effect, de vilde ajs⸗ 
re hvis man nu fang dem, ſtulde ſtemme overeens med 
den dem virkeligt hos Grakerne tillagde Melodie. Men 
at nogle i de catholſte Kirker endnu brugelige Sange, 
have en hoi Alder af 1000 Aar og derover, er ei uſand⸗ 
ſynligt. Om den greſte Muſiks egentlige Beſkaffenhed 
ere overordentligt mange Underſogelſer anſtillede af de 
Nyere, hvoraf dog intet tydeligt Reſultat ev frems 
kommet til Oplysning om den græffe Muſiks egentlige 
Natur. Man finder ei alene paa forffjellige Ste⸗ 
der. uigjennemtrengelizgt Morke, men og aabenbare 
Modſigelſer hos de greſke Skribentere, der ifær has 
ve ſtrevet om Mufifen. Hvo der ønffer nærmes 
re at underføge denne Gjenſtand, henviſes til de 
gamle Sfribentere om Muſikens Theorie, hyilke 
Meibom har udgivet i en Samling, og til Clau⸗ 
dius Ptolemæus. — Her maa endnu føles til, at Nog⸗ 
le tilſtrive Guido Aretin Opfindelfen af vort Linieſy⸗ 
ftcm. for at betegne Tonerne, der forhen blot antydedes 
ved Bogſtaver ſom man fatte over Stavelſer, ved den 
forſtjellige Stilling paa famme efter deres Hoide og Dybe 
de, Af denne hoiſt heldige Opfindelfe fremkom fiden ved 
gradvife Tiifætninger og Forbedringer den nu brugelige 
Maade at ſtrive Tonerne. ved Noder, hvorved ei alene 
hver Tone betegnes efter fin Agide og Dybde, men og 
efter fin Varighed og andre Afverlinger paa eri meget bes 
qvem Maade, bhvilfet overordentligt letter Foredraget af 
er Toneſtykke og netop derfor har befordret Muſiken ſelv 
i dens væfentlige Dele. Idet 14de Aarhundred ſtal ale⸗ 
rede den oven omtalte Jean de Moeurs endnu mere have 
forbedret Maaden at betegne et Toneſtykke ved Noder. 
S det mindſte tilſkriver man ham Opfindelſen af Noder⸗ 
neg forfEjellige Former, hvorved Tonernes Varighed til⸗ 
kjendegives⸗ 

Muſikalſtke Veddeſtride. Grakerne hoitidelig— 
holdt til beſtemte Tider Folkefeſte, ved hvilke der og uds 
fattes Priſer for Tonekunſtnere, der kappedes med hvers 
andre, De fortrinligſte af diſſe Fefte vare de olympiſte, 
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pythiſke, nemeiſke og iſthmiſke Lege, hvorom de enkelte 
Artikler maae ſammenlignes. 

Muſivguld er et Produkt, der for Storſtedelen 
tilberedes af Tin, dernæft og af Qvikſelv, Salmiak og 
Svoviblomme, og blot formedelſt den ſtjonne guldgule 
Farve bruges til Forgylden og Malen af Malerne, fom 
for det mefte tilberede der fefv. Paa ſamme Maade fams 
menfætteé og anvendes Mufivfølv af Tin, Wismuth og 
Quikſolv. 

Muſtatnsd kaldes Muſkattraets kryderige Frugt; 
der fordum voxte vildt paa alle de molukkiſte Per, men 
udvyddedes. af Hollenderne paa mange Steder og fiden 
ifær dyrkedes paa Banda, Neyra, Lantoer og Pulo⸗ay. 
Ogſaa Englænderne og de Franſke have plantet Muſtat⸗ 
frægt i deres Beſiddelſer, de ſidſte fornemmeligt i Cayen⸗ 
ne. Dette Træeg Blomſter, der ere uden Lugt, frems 
komme enkelte og lidt efter lidt. Der fidde fiere af dem 
paa den i Grene deelte Blomſterſtilk i Bladenes Kroge. 

;» Frugterne, fom blive modne ni Maaneder efter Blome 
ſtertiden, ligne en middelmaadig Feren i Figur og 
Storrelſe; men hen imod Stilken eve de tilfpidfede for 
en ære og haveen Fordybning vaa langs ligeſom Ferſke— 
nen. Wed fuldkommen Modenhed er den ydre Hud feeds 
agtig glat og blegguul, efter Andre rødagtig. Under 
famme ligger et tykt, haardt, ffarpt, hvidagtigt Kjed, 
fom ev ubru bart. Dette aabnér fig, naar Nodden blir 
ver moden, da denne falder ud og er omgiven med et 
marv⸗ og netagtigt Væv af rødagtig Farve, — Dette 
Væv udgjør den i Handelen bekjendte Muſtatblomme el⸗ 
lev Macis. Navnet Mufſkatblomme er altſaa uegentligt. 
Dette koſtbare Kryderie tager man omhyggeligt med en 
Kniv af de fra Kjødet blottede Nødder, tørrer det i Skyg⸗ 
gen ,, beſprenger det med Sovand og tørrer det igjen, 
hvorved det faaer den rødlige gule Farve Endeligt inds 
pakkes det til Salg i Sekke. Nodderne indeholde under 
en fort, træagtig, let bræffelig Skal umiddelbare Sæds 
Fjerner, ſom man falder Muſkatnodden. Den tørres 
nu, udfættes for Røg, forteres, lægges i Kurve og dyp⸗ 
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pes nogle Sange i en Blanding af Kalk og Sovand, for. 
at bevares imod Harſkhed. Man ſamler Frugterne tre 
Gange om Aaret, + Juli og Auguſt, ft November og 
i Marts og April. Den fidfte Hoſt "giver der rigefte 
Brio dej an præffer den koſtbarel Muſtatolie af Nod⸗ 
derne. * 

Muſtet or Navnet paa det almindelige Soldaterge⸗ 
vær, hvilket Navn ſkal fomme af det nylatinſkte Mus- 
chetus, Hogen, da matt i Forſtningen benævnte Skytſet 
efter Rovdyr fi Ex-Feldtſlanger, Falconet ice 
Hertugen af Alba indførte førft Muſketterne blandt fine 
Krigsfolk 1567. 

Muſkler er egentligt fe vg vi falde Kjød og 
hvorpaa Bevegelſen beroer. Muſklerne beſtaae af valt— 
ſekormede, parallel ved Siden af hverandre liggende, 
fugtige bode, fun lidet elaſtiſte, halv gjennemfigtige 
Traade af rødaatig Farve, der ere vævede i hverandre ved 
et Celleftof.  Gfennem dem løbe i mangfoldige Retnins 
ger Puls og Blodaarerne ſamt Nerverne i mangfoldige 
Retninger. J rolig Tilſtand ere de flappe, men yttre i 
levende. Tilſtand en egen Bevægelfe ved Bersrelſen. — 
Overhovedet er det dyriſke Legemes Bevægelfe af et dob⸗ 
belt Slags, vilkaarlig og uvilkaarlig; ſom et tredie 
Slags fan man anfee den blandede Gevægelfe. Uvilkaar⸗ 
lig er f. Ex. Hjertets, Mavens, Tarmenes ꝛc. Bevagelſe. 
De vilkaarlige Bevægelfer behøve ingen Oplysning; til 

” De blandede Bevægelfer regner man Aandedrattet, Blin⸗ 
ken med Hinene ꝛc. Alle diffe Bevægelfer ſtee ved Muſt⸗ 
lernes vexelviſe Sammentrekken og Slapning. Saa⸗ 
ſnart en Pirren virker paa dem, trætte de ſig ſammen 5: 
de forfortes, blive bredere, tykkere, rynkede eller ſtjel⸗ 
ve endog. Sammentræfningen ſteer altid i den; Rece 
ning, hvori Muſklernes Traade eller Trævler forene fig 
med Senerne, altfaa for det mefte i lige Linie. Denne 
Mu ffelbevægelfe er høj Grad beundringsværdig. Naar, 
efter Hallers Forføg, en Perſon udtaler Ord af 1500 
Bogſtaver, faa ufordres der i famme Tid i det mindfte 
2500 Gammentræfninger og Slapninger + Tungemuſt⸗ 
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lerne. Ei mindre forbauſende end Hurtigheden er den 
Kraft hvormed Muſklerne bevæge fig. Dog er denne 
Kraft ei lige ſteerk i alle Muſtler. Til de ſtarkeſte høre 
de Muſkler, ſom fætte Kindbenene i Bevegelſe. Der 
gives Menneſker, ſom kunne knakke Ferſtenkjerner, der 
udfordre en Vægt af 300 Pund for at trykkes itu. Vis 
dere hore herhid Arms og Beenmuſklerne, der faa meget 
mere maa væffe vor Forbauſeſſe, naar vi overveje, af 
de ved bem i Be⸗egelſe fatte Knogler maa betragtes ſom 
en Hæver, hvorved Kraften har en meget ringe Fraſtand 
fra Hvilepunktet og en fFjev Retning, følgeligenet mes 
get ringe Moment eller Product af den bevægende Kraft, 
hvorfor den anvendte Kraft maa være meget flor for blot 
at overvinde en ringe Modſtand. — Saavel Muſtelkraf⸗ 
ten ſom Pirreligheden forandrer ſig med Aarene. Soak— 
kede Legemer ere almindelige mere pirrelige i. deres 
Muffler end uſpekkede. Dette gjelder og om de nas 
turligt fvagere; derfor er det qvindelige Legeme i Al— 
mindelihed mere pirreligt i dets Muſtler end det 
mandlige. Man fan ſtyrke og fvæffe Nervernes Pirres 
lighed; hiint feer ved maadelig, dette ved overdreven 

"Spænding eller Sammentrakning Det Spørgsmaal 
hvoraf Mufflernes Pirrelighed afhænger, er endnu et 
tilfredsftillende befvaret, Vilde man udlede ſamme af 
Nervernes Indflydelſe, hvorfor rigtigt nof mange Phoes 
nomener ſyntes at tale, faa fættes Hjertet , den meeſt 
pirrelige Muſtel, den ſtorſte Vanſtelighed herimod, da 
det, ſom befjendt flet ingen Nerver har. Ved de vil: 
faarlige Bevægelfer ſynes Nervernes Indflydelſe at være 
nødvendig, thi naar man afføjerer eller undertrykker de 
i en Muffel værende Nerver, faa bliver Muffelen lam. 
Men Spørgsmaal: naar yttrer Nerveſyſtemet fin Ind⸗ 
flydelfe paa Muſkelen, har man fun ſogt at forfvare 
wed Hypotheſer. Andre have troet af maatte udlede 
Muſklernes Pirrelighed af Blodets Indflydelſe, hvori⸗ 
mod dog Hieſynet ſtrider ved Ynfecter og Orme. Nys 
ligt hav man villet finde Aarſagen til Muffelbevægelfen i 
en egen chemiſt Proces, der ſtal foregage i det dyriſte 
Legeme. Dette [od fighøre; men hvor ev denne Pros 
tes? og hvorpaa beroer den? Sauvages antager Elec⸗ 
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triciteten ſom Rarſag. Efter Girtanner er Muſkelfib— 
rernes Pirrelighed Livsprincipet og Grundſtoffet dertil 
Suurſtoffet, ſom under Mandedrættet forbinder fig med 
Blodet i Lungerne og meddeles alle Dele ved dets Omlob. 
Vilde man og tiltræde denne Mening, faa bliver dog 
igjen det Spørgsmaal at befvare: ved hvilken Mecha— 
nismus virker Suurſtoffet paa Livsprincipet? — De 
nyere Opdagelſer af Metalpirringen (ſee Galvanismus) 
ſynes paa nøgen Maade at opklare syne Gienſtand. 
Forſog have ledet til at antage en egen Vadſke i det dyri⸗ 
fEe Leaeme, ſom man hav faldt galvanife Fluidum, hvile 
ket udgager af Nerverne ved deres Berørelfe af Metaller 
og ſtaaer i noieſte Forbindelfe med Livsprincipet. Med 
Livet ophører ſaavel Pirreligheden ſom Bevægeljen. 
Imidlertid vedvarer begge Dele, efter ſunde Muſtlers 
Afſondring fra et levende eller nyligt dødt Legeme, ends 
nu faa længe, fom de befidde en mærÉelig Deel af den na⸗ 
turlige Livsvarme. 

Muſpelsheim, en af Alfader ſkabt lys Ildverden 
mod det yderſte Syd, var modſat Niflheim. Mellem 
begge var en dyb Afgrund opfyldt af en let, luftlignende 
Materie. Ingen Fremmed kunde leve i Landet eller Stars 
den Muſpel for Varme. Her regjerede Surtur over Mu— 
ſpels Sønner, med hvilke han fEulde ſtride mod Guderne i 
Ragnarokr. 

Muſtapha Bairaktar, ſom er bleven mærfværdig 
i den nyere tyrkiſke Hiſtorie, var født i Rasgrad af fattis 
ge Forældre og i Forſtningen Bonde, derpaa Heftes 
handler. Den Omſtendighed, at hani næftfidfte Tyrs 

kekrig tilbagetog en Fane, hvis Fører var falden, og ſom 
var fommen i Fiendehaand, og forfvarede famme, uags 

tet fine Saar, erhvervede ham Tilnavnet Bairaktar, 

(Fanebærer) og hans Foreſattes Ayan af Ruſtſchuks Fors 

trolighed; han var altid ved dennes Side i alle hans 
Xog, fornemmeligt imod Paswan Oglu, og fulgte 
ham 1804 i hang Sratholderffab. Under Sultan 
Mahmud, fom han bialp paa Thronen, blev han uds 

nævnt til Storvegir, drev med Energie paa Janitſchae 
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gernes Indſkrenkelſe og den tyrkiſte Armees Organifes 
ring paa europeiſk god, hvorover Selim 3die havde mis 
ſtet Thronen og Livet. Men ogſaa Muſtapha Bairac—⸗ 
far maatte bukke under efter fire Maaneders Regjering, i 
hvilfen Tid han havde viift megen Indſigt Kraft og Cons 
ſequens. Han fprængte nemlig fig felv i Luften den 14de 

Nov. 1808 for ei at falde de indbrydende Janitſcharer i 
Handerne. 

Mycale, et Forbjerg i Lilleaſien, hvor Perſernes 
Flaade blev aldeles ødelagt 479 f. Chr. 

Mycenaͤ, en Provinds og Stad i Peloponnes; 
Perſeus fFal have opbygget den fidfte, Den var Agamem⸗ 
nons Reſtdens og blev forftyrret af Argiverne i den 48de 
O ympiade. 

Mylitta kaldtes Aſſyriernes Venus (hos Araberne 
Alitta, hos Perſerne Mithra). Hun var ſom Maane— 
gudinde Avlingens qvindelige Princip. IJ det yppige 
Babylon fandt den Skik Sted, at enhver Qvinde en⸗ 
gang i fit Liv fEulde give fig til Priis for en Fremmed, 
foren Sum, hvilfen hun leverede til Templets Sfat. 
Med en Blomſterkrands paa Hovedet, fortæller Herodot, 
ſatte Ovinderne fig ned i Templets Gallerie, hvorigjens 
nem de Fremmede gif for at vælge fig Cen af de Ventende. 
Ingen turde begive fig hjem før en Fremmed havde kaſtet 
hende Penge i Skjsdet med de Ord: Jeg paakalder Guds 
inden Mylitta for dig. 

Mylius (Cbriſtlob) født 1722 i Landsbyen Rei⸗ 
chenbach ved Camenz i Øvre; Lauſitz, hvor hans Fader 
var Præft, beſogte førft Skolen i Camenz og gik derfra 
til Leipzig.” Her forbandt han fig med de to Schlegeler, 
Gellert, Zachariaͤ og hine Ynglinge, der dengang vare 
virkſomme for Kunft og Videnſkab. Leſſing, der fatte 
Priis paa hang Vittighed, blev hans fortrolige Ven 
uden af agte paa, at Mylius ei ftod i det bedfte Rygte 
med SAenfyn til fine Sæder. Egentligt havde Mylius 
spofret fig Legekunſten, men lagde fig tillige med Jver 
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efter Mathematik, Aſtronomie, Naturlæere og Natur⸗ 
hiſtorie. De ſtjonne Videnſtaber havde ſtedſe havt 
noget Tillokkende for ham. J Aaret 1748 gif Dan til 
Berlin for der forneintmeligt at udvide fine aſtronomiſte 
va phyſikalſte Kundſkaber. En tidlang ſtrev han den 
rudigerſtke, nu voſſiſte Tidende. Men ſnart opkom hos 
ham en levende Begjerlighed efter at ſee Verden. Et 
Selſtab af Naturvenner forenede fig for at fade ham paa 
deres Bekoſtning reife til Amerika. Han fulde anſtille 
Jagttagel!ſer over Naturen, ſamle Naturalier og endeligt 
bekjendtgſore fin Dagbog ved Trykken. Haller dirigeres 

Sagen. Mylius afreifte t Foraaret 1753 fra Berlin og " 
begav fig over Nederſachſen til England for derfra at 
gaae til Amerika, men Sygelighed og Modgang opholdt 
ham i London, hvor han døde i Marts 1754 i bedro⸗ 
velige Omftændigbeder. — J Almindelighed mangle alle 
Mylius's Varker den fulde Modenhed; men man erkjen⸗ 
der i nogle af ſamme en forſtende kundſtabsrig Aand, i 
andre en kjek og træffende Satire; hans Poeſier, hvori⸗ 
blandt findes adſkillige dramatiffe Arbeider, ere ei af 
Betydenhed. — Leſſing har udgivet hans literaire Efter⸗ 
fader, Æab tilligemed Efterretninger om hans Levnet, Chas 
Tacteer og Skrifter. ; 

Mynt (i almindelig Forſtand) er den ſandſelige 
Gienſtand, fom indeholder en, ” efter den almindelige 
VBérdie⸗ ellev Formuemaaler (Pengene) beregnet Anviis⸗ 

ning paa de i Tuffhandel forekommende Barer eller Ny⸗ 

delſesmidler af ethvert Slags. - Til Myntens Vaſen 
haver altſaa 1) af den maa være noget ſandſeligt eller Les 
gemligt, ei noget blot Begreb, ſom fan være Tilfældet 
med Denge, 2) at den indeholde en Anviisning pan de i 
Tuſthandel forekommende Varer af ethvert Slags og 3) 
af denne Anviisning beregnes efter ben almindelige For⸗ 
muemaaler (Wenge). Men der figger ei nødvendigt i 
Myntens Væfen, at den al beſidde et virkelige Nydel—⸗ 

fesmiddels Egenſtab, og at den ei blot udtrykker men og 
virkeligen indeholder en Formuedeeſ. Denne Egenffab 

re 3 findes Fun hos Mynten, for ſaavidt den tillige er Bare, > 

dom reent Tufemiddel derimod behøver den aldeles ikke 

gr 
- 
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ſamme. Saavel ældre fom nyere Tiders Stater give og 
Exempler nok paa Mynter, ſom, uden, tillige at være 
Varer, gjorde Tjenefte ſom almindeligt Tuſtmiddel. 
Myutens Væfen, ſom reent Tuſtmiddelbetragtet, viſer 
fig fuldkommen i den Anviisning, ſom den giver fm Be⸗ 
fidder paa Erhvervelſen afde i Handelen forekommende 
Varer; i den vifer fig blot noget Idealt, og i det Dis 
blik, en eller anden Vare gaaer over i de almindelige 
Tuſtmidlers Kreds, ophører den at være Nydelſesmiddel, 
om den og, ifølge fit Stof forhen var det, og folgeligt, 
naar den ei længer er Mynt igjen fan blive det. Beſid⸗ 
der der ſandſelige Stof, hvoraf det almindelige Tufemids 
del er forfærdiget, en ejendommelig. TufEværdie, fas 
fEader denne Biegenſkab, der tillige gjøv det til Vare, 
aldeles ikke dets Hovedegenſtab ſom Mynt, ja den ev 

ſamme meget mere, i de fleſte Tilfælde, til Nytte; men 
i det Hieblik Bytningen foreggaer, altfaa netop da, 
naar Mynten forretter fin Tjeneſte, kommer hiin Bie—⸗ 
genſtab flet iffe i Betragtning. Imidlertid ere Virk— 
ningerne, ſom bhiin Biegenſtabs Mærværelfe eller Fra— 
værelfe,i en anden Henſeende frembringes, faa mangfols 
Dige og betydende, at det ſynes nødvendigt, herefter at 
faftfætte forſt ſellige Claſſer af Mynter. Meeſt paſſende 
kan man antage tre Hovedſlags af almindelige Tuſt mid⸗ 
ler, nemlig ) ſaadanne, ſom ere blotte Anviisninger 
vaa det Tuſkhandelen forekommende Varer, altſaa ere 
rene Tudſtmidler; man falder diffe Idealmynter: 2) 
ſaadanne, fom tilligemed den dem ſom Mynt tilfommens 
de Egenſtab at være en almindelig Anviisning paa de x 
Handelen bragte Varer, tillige beſidder en Vares Egen⸗ 
fEab og def en ſaadan Vares, hvis ſammenlignede Tuſk— 
værdieer lige med eller overſtiger Varernes ſammenlig⸗ 
nede Tuſkverdie, hvorpaa de give Anviſsning; diſſe hede 
Real⸗Mynter; 3) faadanne, der, tilligemed den dem 
fom egentlig Mynt tilkommende Egenſtab vel, lig Reals 
mynterne befidde en Vares Egenſtab, men en faadan, 
hvis ſammenlignede Tuſkverdie er ringere end Varernes, 
hvorpaa de ſom Mynt indeholde en Anviisning, der alte 
faa tildeels fom rene, Zug midler — tildeels 
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ſom blandede, Tuſkmidler (Realmynter) forrette Vardie⸗ 
Ligningens Tjeneſte; dette Myntſlags lader fig bedſt ber 
tegne ved Idealtealmynt. Hovis Mynten ſtal opfylde fin 
Henſigt, maa den kunne deles ſaaledes, at den mindſte 
Formues Deel fan foreſtilles ved den, men maae ved 
Multiplication ogfaa kunne bringes til bet høiefte Trin 
af ſammen ignet TufEværdie, — Penge lade fig ret vel 
tænfe uden Mynt; man til Begreber Mynt er Begrebet 
om Penge væfentligt nødvendigt. "Man fan beftemme 
alle Jordens Varer efter en ideal Maaleſtok f. Er. efter 
Makuter, ſom Negrene paa Afrikas Guldkyſt, uden 
derved at tage —0 til noget viſt Slags Mynt; men 
for at gisre ſig en rigtig Foreſtilling om en Mynt f. Ex. 
en Speciesdaler, maa man lægge Ideen om Penge til 
Grund, maa man vide, at Speciedaleren er en efter 
Penge beftemt Anviisning paa Nydetſesmidler, der - 
fremfomme i Handelen, hvis Tuffværdie er beregnet efs 
ter ſamme Maaleſtok (Penge). Paa dobbelt Maade 
virker Mynten hoiſt velgjørende paa Tuſkhandelen: 
i det den letter Tuſkverdiens Sammenligning af de i 
Handelen bragte Varer; og 2) idet den indeholder en 
Anviisning ei paa et beftemt. men paa alle i Handelen 
kommende Nydelſesmidler af lige Tuſkverd med Mynten. 
Hvad den førfte af Myntens anførre velgigrende Virk⸗ 
ninger paa Handelen angaaer, faa fremlyſer ſamme af 
Følgende, Varernes Ombytning vanfſkeliggſores hyppi⸗ 
gen derved, af de Byttende domme paa forſkſellig Maas 
de om TufEværdien af de i Handelen bragte Nydelſes mid⸗ 
ler, og at det ei fjelden fordrer megen Moie åg Tid, før 
begge Parter i denne Henſeende kunne biive enige; men, 
træder nu Mynten iſtedet for den ene Vare, - hvorfor 
den anden ſkal ombyttes, faa hæves ftrar den Vanffes 
lig, der fandt Sted, for det Halve, thi det kommer nu 
kun an Daa at forenes om Tulkværdien af den Bare, der 
fEal ombyttes; Tuffværdien af den Vare derimod, hvor⸗ 
paa Mynten ineholder en Anviisning, er ingen Tvivl 
underfaftet, thi denne Mnviisnina er beregnet efter den 
almindelige Bærdiemaaler, Penge, Ei mindre vigtig , 

er den anden velgiotende Virkning af Mynten paa — 
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delen, nemlig ſom Anviisning paa ſamtlige i Handelen 
kommende Varer. Ved Varers Ombytning er det neme 
lig en Hovedvanſkelighed at finde den, der har Overfløs 
dighed af det Nydelſesmiddel, fom man netop behøver, 
og tillige behsver der Nydelſesmiddel, ſom man er iftand 
til at byde til Bytten. Endnn vanfkeligere er det for 
den, der ei fan tilbyde Varer, men fun Tjeneſte og Ars 

beid at finde den, der behøver hang Tjenefte og derfor fan 
give ham hvad han behøver, og aldeles umuligt er det at 
ringe en Handel iſtand, naar ingen paſſende Deling ĩa⸗ 
Dev fig teenke af de i Handelen bragte Varer f. Er. naar 
man eier et levende Dyr og derfor vil have, en Skjeppe 
Salt. Denne Vanfkelighed forſvinder for det meſte, 
faafnart Ligningen ved Hjelp af Mynten finder Sted, 
hvilfen Enhver almindeligen er beredt til at modtage for 
Varer og Tjenefte, og om hvilken Enhver er forviffet, 
at han for famme igjen hos andre fan tilbytte fig fine 
Fornodenbeder — En Mynt ev enten indffrænfet til 
enkelte Privates gjenfidige Bytten, eller den ajelder i hes 
le Nationers eller i den hele Menneſteſlegts Handels 
Mynt af det førfte Slags kaldes Privatmynt, af det ans 
Det National⸗ eller Statsmynt, af det tredie Slags Vers 
densmynt. Enhver Verdensmynt fan tillige være Pris 
vat: og Nationalmynt, men et omvendt; ligeſaa lidet 
fan enhver Privatmynt bruges ſom Nationalmynt 
— Mynt i i mere indffrænfet Forſtand, rigtigere 
Metalmynt, er det Slags Mynt, til hyvis fandſe— 
lige Stof en. seller anden Art Metal vælges. Me⸗ 
tallerne, iſer de ædle, forene i fig alle be Egenſtaber, 
ſom udfordreg til en god Realmynt; 1) befidde te 
en høi pofitiv ſaavelſom en høi relativ Vardie og tillige 
en temmelig regelmæsfig og varig TufEværdie:; de ere 
nemlig fjeldne i Forhold til andre Varer og fEylde et det 
blotte Tilfælde deres Tilværelfe; uden en betydelig Be⸗ 
koſtning og Moie fan man ei udrive dem af ordens 
Skjod eller gjøre dem brugbare til menneſkelige Henfigs 
fer, men de Henſigter, hvortil de bruges ſom Midler, 
ere hørft mangfoldige; formedelſt deres Skjonhed og des 
ves indvortes Adel tilfredsftille de Fotfængeligheden, haar 
de forarbejdes til Prydelſe, ligeſom de forarbejdes til 
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Livets Beqvemmelighed on vor Tilſtands Forbedrina; 2) 
de eve lette at bringe fra et, Sted til et andet, thi de ber 
fidde tan liden Omfang en ſtor ſammenlignet Tuffværd, 
derfor ere deres virkelige Priſer næften eens i alle Lande ; 
3) de ere delelige næften i def uendelige, alle deres Dele 
have ſamme Natur fom det Hele, faa at de enkelte Styk⸗ 
kers Tufkværd blot beſtemmes ved Forholdet af deres 
Srørrelfe, og ligeſom de uden Tab funne deles i mange 

Stykker, faa kunne Delene igjen uden Tab forenes; 4) 
de ere hoiſt varige, tabe yderft lidet ved Brugen og mods 
ſtage enhver Art Forſthrrelſe- — Ved diſſe Metallernes 
fortræeffelige Egenſkaber er det intet Under, af Metals” 
mynten fpiller en faa vigtig Rolle i den hele Handel frem» 
for alle andre Ryntſorter. 

Mynter, Myntkundſkab, Numismatik. 
Mynter falder man ſaadanne Stykker ædle og uædle Mes 
taller, hvorpaa. alle Slags Tegn ere prægede; herved bes 
tegnes de fom fælleds Maal for Tingenes Værdie og 
Priis. Dette tilfjendegiver øg Navnet, thi Order Mynt 
fommer af det latinſte Moneta, ſom oprindeligen bety⸗ 

der ef Erindringstegn, nemlig af det, ſom ef ſaadant 
Stykke Metal gjelder i Handelen. Fra dette Slags 
Mynter (Pengemynter) maa man ſtielne Mindemynter, 
Medailler (af metallum). Pengemynter kaldtes hos 
Romerne ogſaa nummi, af det græffe Ord Nomos (do⸗ 
riſt Numos) eller Nomisma, der egentligt betyder alt, 
hoad der er antaget ved Skik eller lovmæesſig Beſtemmelſe, 
hvad der er brugeligt, og her betegner en Mynts lovlig 
gjeldende Verdie. Efter dette Ord bliver Videnſkaben 
om Mynterne ogſaa faldet Numismatik. Denne lærer 
at kjende og bedømme de forſkjellige Slaags Mynter 1). 
efter deres Gehalt og Handelsværdie, 2)efter deres hiſto— 
riffe &jendemærfer og er følgeligt enten borgerlig eller 
hiſtoriſt Numismatik. Den boraerlige ſom beſtemmer 
Mynternes Vardie efter deres Gielden Handelen, maa 

fee vaarre Ting, 1) paa Materien, 2) paa Vægten og 
3) paa Mynternes Verdie. Hvad Materien angaaer, 
faa var og et Metal næften overalt det egentlige Stof til 
Mynten, thi andre Stoffe ſynes man blot i Dødsfald at 
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Have Betjent fig af, ſom i den nyere Tid af Papiir. 
Blandt Metallerne har man fornemmeligt brugt Guld, 
Sølv og Erts, hvorved man forftaaer alle Mynter af 
lavere Metaller, ſom Kobber, Me ffing, Compoſttion 2. 
Spartanerne og Byzantinerne havde Mynter af Jern, 
Spracuſanerne af Tin. Vægten,og Mynternes indvore 
tes Gjelden be femmer deres Verdie ſom Krøbmandévares 
men Statsmagten beſtemmer, hvad de ffulde ajelde ſom 
gansbar Mynt ien Stat. Den borgerlige Numisma— 
tik ſkal folgeligt angive VBægtén og ſammes Forſtſel hos 
de forſtjellige Folk og Myntfodens Forſtjelltaähed. His 
ftorieforfferen-interefferer fornemmeligt de hiſtoriſte Data 
paa Mynterne, deres Alder, Fædreneland og PDræg- 
Men Henſyn cil Alderen inddeles Mynterne i antike og 
"moderne. Antike kaldes alle de fom ere prægede før Aar 
1400 efter Chr., moderne de efter den Tid. Hos Phoe— 
nicierne fom den gamle Verdens fortrinligfte Handels— 
fol, fan man med Sandſynlighed føje Munrernes Oprin⸗ 
delſe. Imidlertid betjente de ſig dog vel fun af fremples 
de Sølvdarrer, men Græferne havde egentlige Mynter; 
dog ere Opfinderen og Opfindelſestiden uvis. Graſtke 
Mynter bleve flagne af Konger, Republiker og Stader. 
Hos Romerne var Numa eller Servius Tullius den For⸗ 
ſte, der indførte Mynter, fon kaldtes pecunia, fordi 
der pag dem var præget Billeder af Moeg (pecus). J 

Roms Mar 244 begyndte de. conſulariſte Mynter, og de 
feiferlige med Julius Cæfar, fom imod Statens Forbud 
førft lod fit Billede præge paa Mynter. Diſſe, deels lag 
tinffe, deels græffe Keiſermynter varede til Confrantinos 
pels Erobring af Trferne 1453. Desuden havde de ros 
merſke Colsnier deres egne Mynter. Det Land eller der 
Myntſted, hvor de ere prægede falder man Mynternes 
Fædreneland. De ældre Mynters Fædreneland var fæds 
vanligt Grekenland eller Italien. Mynter med graſk 
Skrift bleve ſedvanligt flagne i Grekenland ſelv eller paa 
de greſte Oer, og det egentlige Fadreneland beſtemmer 
nærmere Folkets Paun, der ofte er udtrykt heelt, ofte 
med Begyndelſesbogſtaverne, eller Folkenes og Stæders 
neg indprægede Symboler. De romerffe Mynter fjendes 
vel let paa Indſtrift og Preg, Myntſtederne ſelv deris 
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mod ere vanſkelige at udfinde. Ved de moderne Mynter 
hav det heri almindeligt ligefan liden Vanſtelighed ſom 
med Alderen, da dette for det mefte beſtemmes ved Rars⸗ 
tallet, hiint ved Paaſtriften, og, naar et Land har flere 
Myntſteder, ved et eget Tegn. — Wræget paa Mynterne 
beftaaer enten af Billedverk eller Skrift, og det, Bracter 
aterne eller Huulmynterne undtagne, paa begge Sider, 
hvoraf den ene kaldes Forſide, Avers og den anden 
Bagfide, Revers. Paa Forſiden finder man Billeder 
af Guder, Helte, beromte Vife 02 Lærde, Regenter, 
Fruentimmer og forffjellige Slags Symboler og Monu—⸗ 
menter. Fyrſternes Gilleder prægede alerede Grakerne 
paa deres Wynter, hos Romerne førft Keiſerne fra -Sulis 
us Ceſar. Conſularmynterne havde imidlertid Billedet 
af dén berømte Stifter af en romer f Sléeegt f. Cr. den 
juliſte Familie Venus, den calpurnife Familie Muma 
2c.… Paa de aldſte Mynters Revers vare Dyr eller 
Skibsfnabler (deraf pecunia eller -nummi ratiti af 
ratis); dernæft prægede-man forſkſellige Guddomme og 
Deres Attributer derpaa, ellev form Seterstegn en paa en 
Vogn fjørende Victoria (nummi victoriati, bigati, 
Quadrigati), alleſſags Mindesmærfer og Mindetegn, 
Triumpher, Bygninger ꝛc., og, naar en Gienſtand et 
lod fig fremſtille billedlig pag en naturlig Maade,” alle 
flags ſymboliſte Tegn, hvoriblandt en Mængde perfonifiz 
cerede Dyder og andre Abſtracta befinde fig. — Ved de 
moderne Mynter udfylde Vaaben denne Plads, hvilfe (iz 
geledes kunne betragtes ſom Landes og Stæders Sindbil⸗ 
leder, Desuden finder man og paa Mynterne, med 
Undtagelſe af de allereldſte, Skrift, nemlig. Eredsformig 
ved Randen løbende Omſkrift, ſom man falder Legende 
og horifontal Yndfærift vaa Midten. Forfidens Legende” 
foreftillersdens Navn, Titel og Værdighed, hvis kede 
findes paa Mynten, og, hvis Bagfiden ei er nogen Forts 
fættelfe deraf, faa indeholder den enten Symbolets For⸗ 
klaring eller et Valgſprog og deslige, Af de græffe Myn⸗ 
fer finder man mange tiden Legende paa Forſiden, ifær 
naar de ere prydede med en Guddoms Billede; fjeldnere 
ſinder man dette ved de romerſte. — Almindeligt ere Le— 

genderne vanfkelige at forklare, fordi de meeſt ere ſtrevne 

* Ål 
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med de blotte Begyndelſesbogſtaver, vel endog blandede - 
med Monogrammer. (See Barthelemy Essai d'une 

paléographie numismatique). Det behøver vel ins 

gen, Forſikring, af denne Numis matik er af ſtor Vigtigø 
hed for Hiſtorieforſteren, men den er det og for Olde 
grandfferen, Kunſtneren og Xrdjæologen og man har 
Devfor ei gjort Uret f at betragte den antike Mumismatik 

ſom en Deel af Awdjævlogien.  Maturligviis kommer 
hev et blot Penge=, men og Mindemynterne i Betragte 
ning, hvilfe fidfte ifær have ceſthetiſf Værd. Af diſſe og 
hine lære vi med ſtorre Sifferhev end ellers var muligt at 

"Fjende de Gamles Guddomme med deres Attributer og 
Tilnavne, Ceremonierne og Redffaberne ved deres Cul⸗ 
tur, deres Praſters Coſtume fort fagt næften alt hvad 
der har Henſyn til deres religioſe, borgerlige og militai— 
ve Skikke. Paa Mindemyzter finder man: flere af Oldti⸗ 
dené berømte Mindesmérker afhildede, f. Cr. den farnes 
ſiſte Hercules, den kaidiſte Venus 26., og felv her finder 
man Leilighed til at Æjelne de forſtjellige Epocher i Sti— 
len, at iagttage Kunſtens Fremſtridt hos de civiliferede 
Folk og ſammenligne dem med Tilſtanden hos Barbarer⸗ 
ne. Grund nok til aft anlægge Samlinger af dem. De 

bersmteſte Cabinetter af dette Slags ere i Paris, Wien 
og Gotha. Eſkieglitz Verfud einer Einrichtung antiker 
Münzſammlungen zur Erlaͤut. der Geſchichte d. Kunſt des 
Alterthums. Leipzig 1809). At ſige noget om Litera⸗ 
turen i denne Green af Lerdom og Kunſt er ſaa meget 
mindre nødvendigt, ſom man finder Tilfredsftillelfe i 
Banduris, Hirſchs og Lipſius's Verker. Om den gams 
le Numismatik har man Varker af Spanheim, Morel—⸗ 

li. Froͤlich, Wachter, Eckhel, Millin og Raſche's Lexi— 
con, om Numismatiken overhovedet af Jobert, Olearte 
us, Praun, Hirſch og Joachim; om den nyere af Dss⸗ 
derlin, Koͤhler, Ludewig oa Andre. Hermed fan man 
forbinde Harls: Encyclopedie der Geldwiſſenſchaft 1fer 
Th. Erlangen 1806, QWistige for. dette Studium ere 
Beſkrivelſer over forØjellige Myntſamlinger af Lazara, 
Beger, Hays, Zoega, Liebe, Venuti, Havercamp, 
Pellerin, Eckhel, Seſtini ꝛc. Ligeledes Beſtrivelſer⸗ 
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ne over enkelte Arter Mynter f. Ex. Lilienthals Thaler⸗ 
cabinet, der koͤhlerſte Semet re. 

Myntfod kaldes ⸗ Beſtemmelſe for 
den gangbare Mynts Vægt (Schrot) og fine Metal 
(Korn). Der gives 1) Forholdet til Guldets og Sol⸗ 

ets, 2) Priſen paa den fine Mark af de ædle Metaller, 
8) fammes Legering til ethvert Myntſlags, 4) Omkoſt⸗ 
ningerne ved Legering og Myntning, 5) Antallet af hvert 
Slags Scykker, der fEulde gjøres af en fiin og Spog 

Mark 

Myntmeſter kaldes den, ſom har Opſigt med det 
Medhaniſke ved Mynten (Myntſtedet og Myntningen). 
Myntvardein er den, fom beſtemmer, bereaner og pro⸗ 

"Fever Mynternes Korn, deres ſande metalliſte Vardie. 
» 

—— 
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